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Biuro Kontroli 
1. W 2019 roku Biuro Kontroli przeprowadziło 53 kontrole w miejskich jednostkach 

organizacyjnych, z czego: 

 18 kontroli w zakresie procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem 

środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem; 

 8 kontroli w zakresie wybranych zagadnień w zakresie gospodarki finansowo-

księgowej za 2018 r. na podstawie doboru próby; 

 1 kontrolę w zakresie wydatkowania w okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r. 

środków publicznych – w szczególności na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 

 i umów cywilnoprawnych; 

 1 kontrolę w zakresie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych na wybranej próbie dowodów za okres od 2016 r. do 2018 r.; 

 1 kontrolę w zakresie rozliczenia kwot za wyżywienie wniesionych przez rodziców   

w 2018 r. na rachunek WRD; 

 2 kontrole w zakresie zamówień publicznych; 

 16 kontroli w zakresie organizacji i funkcjonowania oraz zarządzania; 

 3 kontrole  w zakresie przepływu środków pieniężnych z rachunków bankowych; 

 3 kontrole doraźne w zakresie przepływu środków pieniężnych z rachunków 

bankowych, poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także gospodarki 

finansowo - księgowej. 

2. W wyniku przeprowadzonych kontroli Prezydent Miasta Poznania złożył: 

 6 zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w związku  

z ujawnieniem okoliczności wskazujących na podejrzenie naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych przez kierowników kontrolowanych jednostek; 

 7 zawiadomień do organów ścigania w związku z podejrzeniem popełnienia 

przestępstw przez pracowników kontrolowanych jednostek. 

3. Prezydent Miasta Poznania wydał przygotowane przez Biuro Kontroli zarządzenie 

Nr 427/2019/P z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie postępowania w przypadkach 

przeprowadzania kontroli zewnętrznych w Urzędzie Miasta Poznania oraz zasad 

informowania o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w jednostkach 

organizacyjnych Miasta Poznania. 

Wydanie zarządzenia służyło zapewnieniu efektywnej współpracy komórek 

organizacyjnych Urzędu w przypadkach przeprowadzania w nim kontroli zewnętrznych,  
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w szczególności w związku z przekazywaniem kontrolerom lub organom kontroli 

zewnętrznej wyjaśnień, zastrzeżeń do dokumentów pokontrolnych oraz informacji  

o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych. W zarządzeniu ustalono też, że informacje 

o kontrolach zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych Miasta Poznania i wynikach 

kontroli będą wykorzystywane przy sprawowaniu nadzoru nad tymi jednostkami. Ponadto 

dookreślono zadania Biura Kontroli, związane z przypisaną mu w Regulaminie 

Organizacyjnym Urzędu funkcją koordynacji działań wydziałów w zakresie kontroli 

zewnętrznych. Do zadań Biura Kontroli zaliczono również prowadzenie analiz wyników 

kontroli zewnętrznych oraz sposobów wykorzystywania tych wyników. Wyniki analiz 

mogą być w szczególności wykorzystywane przy planowaniu kontroli przeprowadzanych 

z upoważnienia Prezydenta. 

4. Podjęto następujące działania w ramach Zespołu do Spraw Przeciwdziałaniu 

Nadużyciom: 

 przeprowadzono spotkania robocze w celu bieżącego monitorowania sytuacji 

dotyczącej ryzyk powstawania nadużyć w Urzędzie; 

 zrealizowano wyjazd studyjny do Biura Audytu i Kontroli w Urzędzie Miasta Łódź  

w celu zapoznania się z przyjętą tam praktyką związaną z postępowaniem przeciwko 

ewentualnym nadużyciom, wymianą doświadczeń i zebraniem informacji 

wspomagającą kontynuowanie działań zapobiegawczych nadużyciom w Urzędzie  

w Poznaniu; 

 przeanalizowano i zaopiniowano projekt polityki prezentowej; 

 monitorowano zdarzenia, które miały miejsce w ciągu roku, dotyczące przedmiotu 

działania Zespołu; 

 analizowano na bieżąco zdarzenia i przewidywanie zmiany w prawie dotyczące zjawisk 

będących przedmiotem działania Zespołu. 

5. Podjęto następujące Inicjatywy szkoleniowe: 

 zorganizowano spotkanie informacyjne dla funkcjonariuszy Policji nt. „Konsekwencje 

wynikające z nieprawidłowego prowadzenia rachunkowości w jednostkach 

budżetowych oświaty", którego celem było zapoznanie uczestników ze specyfiką 

problemów dotyczących nieprawidłowości, które w niektórych przypadkach skutkują 

zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i prowadzeniem przez Policję  

stosownych postępowań; 

 przeprowadzono szkolenie dotyczące zarządzania zespołami pracowników w celu 
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przeciwdziałania nadużyciom wobec wszystkich kierowników Oddziałów Urzędu 

Miasta; 

 przez cały rok 2019 kontynuowano szkolenia dla kadry rozpoczynającej pracę  

w Urzędzie w zakresie przeciwdziałania nadużyciom, a także dla komórek 

organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta zgodnie  

z indywidualnymi ustaleniami. 

 

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta 
I. Najważniejsze działania prowadzone w 2019 r. 

1. Analiza parkowania: prowadzono prace zmierzające do odbioru opracowanego 

dokumentu „Kompleksowej analizy obszaru Miasta Poznania – dzielnic (Jeżyce, 

Łazarz, Wilda) pod kątem optymalizacji parkowania”. 

2. Koncepcja budowy parkingu: zlecono wykonanie „Analizy możliwości realizacji 

parkingu podziemnego pod al. Marcinkowskiego na odcinku od ul. Solnej 

do ul. 23 Lutego (d. ul. Lewandowskiej). W koncepcji uwzględniono analizy 

przestrzenne, funkcjonalno-przestrzenne, ruchu drogowego, ekonomiczne  

oraz wskazano warianty rozwiązań dla możliwości budowy parkingu. 

3. Opracowanie Polityki Mobilności Transportowej Miasta Poznania: podjęto pracę 

nad opracowaniem dokumentu Polityki Mobilności Transportowej Miasta Poznania. 

Powołano zespół ds. opracowania Polityki Mobilności Miasta Poznania. Prace trwają, 

a ich planowane zakończenie ma nastąpić w grudniu 2020 r. jako przyjęcie dokumentu 

Uchwałą Rady Miasta Poznania. 

4. Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania: 

zlecono przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie Planu Zrównoważonej 

Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania (SUMP), który stanowi dokument 

wykonawczy (realizacyjny) dla strategicznego i kierunkowego dokumentu Polityki 

Mobilności. Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę dokumentu, z którym podpisano 

umowę w dniu 26.11.2019 r. Na styczeń 2020 r. zaplanowano przeprowadzenie 

konsultacji społecznych dot. opracowania Planu.  

5. Kompleksowe Badania Ruchu i Model ruchu: w 2018 i 2019 r. wykonano 

kompleksowe badania ruchu, na podstawie których uzyskano stan istniejący podziału 
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modalnego, a także prognozy ruchu w wielu wariantach. W oparciu o badania ruchu 

i zaktualizowany model ruchu powstaje nowy dokument Polityki Mobilności. 

6. Rozbudowa systemu Park&Ride: odebrano wstępną koncepcję funkcjonalno-

przestrzenną dot. realizacji parkingów Park&Ride w Poznaniu – etap IV 

w lokalizacjach: Podolany, Poznań PKP Starołęka, Antoninek, Karolin 

i Os. Lecha/Piaśnicka. Dalsze prace w zakresie parkingów Park&Ride prowadzi Zarząd 

Transportu Miejskiego w Poznaniu. 

7. Realizacja projektu „SULPITER CE 222 (Sustainable Urban Logistics Planning 

To Enhance Regional freight transport) – zrównoważone planowanie logistyki 

miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu towarów”, w ramach którego 

opracowano Plan Zrównoważonej Logistyki Miejskiej dla Poznańskiego Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego dla transportu towarowego. Elementy Planu zostaną zawarte 

w Polityce Mobilności i Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta 

Poznania, których przyjęcie planowane jest pod koniec 2020 r.   

8. Realizacja projektu „LAirA CE1074 (Landside Airports Accessibility) Dostępność 

Lotnisk”, w ramach którego zrealizowano: 

 przegląd istniejących dokumentów strategicznych poświęconych zagadnieniu 

dostępności Lotniska oraz analiza systemu transportowego; 

 ankietę wśród pracowników i pasażerów; 

 kampanię informacyjną wśród pracowników lotniska Poznań Ławica; 

 opracowanie lokalnej strategii, w której zawarto wytyczne dla portu lotniczego Poznań 

Ławica w zakresie niskoemisyjnej dostępności lądowej – elementy strategii zostaną 

zawarte w Polityce Mobilności i Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 

dla Miasta Poznania. 

9. Powołanie Zespołu Opiniowania Projektów Organizacji Ruchu, w skład którego 

wchodzą ZDM, ZTM, Straż Miejska oraz Spółka PIM, mającego na celu usprawnienie 

procedury związanej z zatwierdzaniem projektów organizacji ruchu oraz koordynację 

inwestycji prowadzonych na terenie Miasta.  

10. Uruchomienie wortalu transportowego (www.poznan.pl/transport), na którym 

pojawiają się m.in. informacje o zmianach w organizacji ruchu. Od sierpnia do końca 

2019  r. na portalu zamieszczonych zostało 139 informacji, m.in. o zmianach 

w organizacji ruchu. 
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11. Wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) dla miasta Poznania:  

 Wydawane są zaświadczenia na temat położenia nieruchomości na obszarze 

rewitalizacji miasta Poznania i prawa pierwokupu. W 2019 r. wydano 1129 

zaświadczeń.  

 W styczniu oraz lipcu przeprowadzona została ocena poziomu wdrażania GPR. 

Informacje nt. projektów rewitalizacyjnych ujętych w GPR są zbierane od wydziałów 

UMP oraz jednostek miejskich realizujących te projekty, a następnie przekazane  

do Urzędu Marszałkowskiego w celu realizacji obowiązku przeprowadzenia okresowej 

sprawozdawczości.  

 Trwają prace Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania: w 2019 r. odbyły  

się 3 posiedzenia Komitetu.  

12. Integracja i aktywizacja społeczna wokół procesu rewitalizacji oraz wsparcie 

lokalnych społeczności: 

 W marcu w Concordia Design odbył się warsztat dla nauczycieli poznańskich placówek 

oświatowych pn. „O mieście w przedszkolu i szkole” dotyczący sposobów i narzędzi 

nauczania o przestrzeni publicznej oraz o kształtowaniu i funkcjonowaniu miasta.  

 W czerwcu odbyły się warsztaty kolejnej, 10 edycji akcji „Odmień swoje podwórko”, 

która objęła przestrzenie publiczne i niepubliczne położone w granicach osiedli: 

Główna, Ostrów Tumski–Śródka-Komandoria-Zawady, Św. Łazarz oraz Grunwald 

Południe.  

 Zrealizowano 12 edycję przechadzek z cyklu „Kino, kawiarnia i spacer”, która odbyła 

się w pięciu lokalizacjach tj.: na Śródce, Chwaliszewie, Placu Kolegiackim, Wzgórzu  

Św. Wojciecha oraz Garbarach.  

 W listopadzie w Bramie Poznania odbyła się konferencja oraz wernisaż wystawy  

pn. „Śródka i Ostrów Tumski w Poznaniu. Społeczność i przestrzeń”.  

 W ramach wsparcia lokalnej przedsiębiorczości w listopadzie w Bramie Poznania 

zorganizowany został warsztat dla przedsiębiorców ze Śródki i Ostrowa Tumskiego  

w ramach akcji Forum Aniołów Biznesu.  

13. Usprawnienia w ramach poprawy jakości przestrzeni publicznej: 

 W grudniu zorganizowano akcję choinkową z udziałem lokalnych liderów 

dla miejscowych przedsiębiorców. Akcją objęto ul. Św. Marcin, Gołębia, Szkolna, 

Wrocławska, Plac Kolegiacki, Pl. Wolności. Pl. Cyryla Ratajskiego, obszar Śródki 
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i Chwaliszewa oraz nowy teren ul. Garbary. W ramach akcji ok. 260 lokalnych 

przedsiębiorców z ww. obszarów otrzymało choinkę oraz lampki choinkowe.  

 W ramach umowy zawartej z firmą ENEA Oświetlenie realizowane były iluminacje 

świąteczne na terenie: ul. Chwaliszewo, ul. Ostrówek, ul. Główna, most Jordana, 

Ostrów Tumski, ul. Posadzego, Most Chrobrego, ul. Wrocławska, ul. Szkolna, 

ul. Świętosławska, ul. Woźna, ul. Wielka, ul. Żydowska, ul. Dominikańska,  

ul. Wroniecka, Wzgórze Przemysła, ul. Ludgardy, ul. Szewska, ul. Zamkowa, Plac 

Kolegiacki, Stary Rynek, ul. Paderewskiego, Plac Wolności, ul. 27 Grudnia, Plac 

Gwarny, ul. Fredry, ul. Święty Marcin, Plac Adama Mickiewicza,  

ul. Św. Marcin, Rondo Kaponiera, Rynek Jeżycki, Rynek Wielkopolski, Rynek 

Wildecki, Rynek Łazarski, Rynek Bernardyński, pl. Cyryla Ratajskiego, Aleje 

Marcinkowskiego, ul. Kościuszki, ul. Wodna, ul. Solna, Most Teatralny, Aleje 

Niepodległości, ul. Dworcowa.  

 BKPiRM prowadzi punkt poradnictwa nt. form wsparcia remontów dla właścicieli 

poznańskich kamienic. Łącznie w 2019 r. udzielono ok. 30 porad (telefonicznie oraz 

podczas bezpośrednich wizyt interesantów). 

 W kwietniu oddział rewitalizacji w ramach zadań służących ożywieniu i poprawie 

jakości przestrzeni publicznej zlecił wykonanie próby oraz docelowy montaż 

oświetlenia tzw. Złotego Krzyża zlokalizowanego na osi Traktu Królewsko-

Cesarskiego w Poznaniu. Reflektor został zamontowany na sąsiedniej latarni w celu 

uzyskania rozświetlenia obiektu bez oddziaływania na pozostałe elementy najbliższego 

otoczenia. 

14. Program Centrum – etap I – przebudowa torowisk tramwajowych i uspokojenie 

układu komunikacyjnego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 

27 grudnia, Pl. Wolności, Towarowa: zakończono pierwszy etap inwestycji (Zakres 

1) na odcinku od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka. W efekcie na ul. Św. Marcin na odcinku 

od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka powstała szeroka aleja spacerowa. W latach 2020-

2022 roku planowana jest realizacja kolejnych etapów inwestycji. 

15. Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka, 

uporządkowanie przestrzeni publicznej, poszerzenie chodników i uspokojenie ruchu 

samochodowego na wspomnianej ulicy oraz wprowadzenie infrastruktury rowerowej 

oraz wprowadzenie większej ilości zieleni: w 2019 r. zakończono prace projektowe. 
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16. Przebudowa Rynku Łazarskiego: w grudniu 2019 r. został rozstrzygnięty przetarg  

na przebudowę Rynku Łazarskiego. Zakończenie inwestycji planowane jest na jesień 

2021 roku. 

17. Realizacja projektu „Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku 

w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego 

(ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury”:  

 podpisano umowę o dofinansowanie projektu; 

 zlecono opracowanie 3-wariantowej koncepcji nowej nawierzchni płyty Starego 

Rynku wraz z oszacowaniem kosztów realizacji i eksploatacji każdego wariantu;  

 zlecono spółce PIM wykonanie prac przedprojektowych, obejmujących 

m.in. wykonanie aktualizacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego. W ramach 

współpracy z ENEA Oświetlenie została przekazana Miastu koncepcja iluminacji 

obejmująca teren Starego Rynku.  

18. Lato na Madalinie: od 31 maja do 1 września odbyło się 14 weekendów tematycznych  

z bogatą ofertą kulturalno-edukacyjną, obejmującą zajęcia sportowe, muzyczne 

i taneczne, koncerty, warsztaty i szkolenia dla wszystkich grup wiekowych.  

19. Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego: kontynuowano badania archeologiczne, 

towarzyszące inwestycji oraz rozpoczęto wykonanie elementów rzeźbiarskich (Zegar 

Historii i elementy stalowe fontanny). W marcu podpisano umowę z generalnym 

wykonawcą robót budowlanych, w kwietniu przekazano plac budowy i rozpoczęto 

roboty budowlane, których zakończenie przewidziane jest na jesień 2020 r.  

20. Dni Twierdzy Poznań: w dniach 24-25 sierpnia odbyły się VII Dni Twierdzy Poznań,  

w ramach których można było zwiedzać ponad 20 miejsc oraz atrakcji związanych  

z poznańskimi fortyfikacjami, m.in. Śluzę Katedralną, muzea Cytadeli, niektóre forty, 

Rezerwat Archeologiczny „Genius Loci”, schron piechoty przy ul. Babimojskiej, 

schron przeciwlotniczy przy ul. Kościelnej oraz pomieszczenia Kaponiery Kolejowej. 

W 2019 r. udzielono 12 dotacji dla organizacji pozarządowych na organizację wydarzeń 

towarzyszących na łączną kwotę 65.000 zł. 

21. Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów: projekt z PBO polegający  

na budowie ścieżek z kruszywa naturalnego, schodów terenowych i wybiegu dla psów 

oraz przeprowadzeniu prac pielęgnacyjnych w drzewostanie na terenie otuliny Fortu IX. 

Zakończenie zadania planowane jest na 2020 rok. 
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22. Kaponiera Kolejowa: w dniach od 20 czerwca do 30 września zorganizowano 

działania aktywizacyjne dla zwiedzających pomieszczenia Kaponiery Kolejowej, 

m.in. zwiedzanie pomieszczeń z przewodnikiem połączone z prezentacją 

multimedialną. Odbyły się także wydarzenia kulturalno-rozrywkowe i edukacyjno-

warsztatowe, w tym: prelekcje dotyczące historii Twierdzy Poznań, budowanie makiety 

okolic Kaponiery, warsztaty tworzenia gier miejskich i turystycznych, warsztaty 

plastyczne i murarsko – architektoniczne. Zorganizowano także zwiedzanie wraz 

z warsztatami dla osób z niepełnosprawnościami.  

23. Uzyskanie dofinansowania na realizację projektu „Rewitalizacja ubezpieczeń 

betonowych brzegów rzeki Warty na odcinku od mostu Przemysła I (246,00 km)  

do rozwidlenia rzeki Warty w Poznaniu (243,50 km)”, którego celem 

jest wyremontowanie skarp na odcinku około ok. 2,5 km technologią w postaci koszy 

i materacy gabionowych, wypełnionych kamieniami i wzmocnione drewnianą palisadą. 

W 2019 r. przygotowywany był projekt wykonawczy do projektu budowlanego oraz 

trwało kompletowanie dokumentacji do uruchomienia postępowania przetargowego. 

24. Zielona infrastruktura przestrzeni miejskiej - Plaża Miejska na Wildzie 2019:  

w sezonie 2019 została zorganizowana i zagospodarowana jedna plaża miejska 

znajdująca się na Wildzie na wysokości Łazienek Rzecznych. W całym sezonie z plaży 

skorzystało około 40 tys. mieszkańców. 

25. Zielona infrastruktura przestrzeni miejskiej – Akcja „Zielona Wstążka 

dla Planety” 2019: w ramach akcji zostały podświetlone na kolor zielony 

najważniejsze miejskie budynki, aby zwrócić uwagę mieszkańców na problem 

segregacji śmieci na świecie. Za namową Poznania do akcji przyłączyły się też inne 

wielkopolskie miejscowości zrzeszone w ramach Stowarzyszenia Metropolia Poznań.  

26. Zielona infrastruktura przestrzeni miejskiej - Program Ciepło dla miast 2019-

2020: program skierowany był do dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy chcą spróbować 

swoich sił we współtworzeniu zrównoważonego miasta, pełnego zieleni 

i innowacyjnych rozwiązań przyjaznych mieszkańcom, podnoszących jakość ich życia. 

Jego celem jest wypracowanie wraz z mieszkańcami, liderami i ekspertami rozwiązań 

na wybrane wyzwania ekologiczne stojące przed miastem Poznań. 

27. Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu do roku 2030: 16 kwietnia 2019 r. 

dokument Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu dla miasta Poznania został 

uchwalony przez Radę Miasta Poznania. Następnie BKPiRM przeprowadziło bieżącą 
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analizę wskaźników Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta 

Poznania na potrzeby przekazania w dniu 16 grudnia zadania wraz z pełną 

dokumentacją i licencją do Wydziału Kształtowani i Ochrony Środowiska. 

28. Realizacja projektu „Connecting Nature” (Pogram HORYZONT 2020): 

przedmiotem projektu jest promowanie w Poznaniu wdrażania zintegrowanych 

małoskalowych rozwiązań opartych na przyrodzie (ang. NBS - Nature–Based 

Solutions) w kontekście rewitalizacji przestrzeni, podnoszenia poziomu jakości życia 

mieszkańców oraz poprawy warunków środowiska w mieście. Małoskalowe działania 

NBS realizowane w związku z tym projektem to: 

 naturalne place zabaw w poznańskich przedszkolach; 

 ogrody otwarte przy poznańskich przedszkolach; 

 pływające ogrody.  

29. Realizacja projektu „Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej”: 

 przygotowano poradnik „Aranżacja przestrzeni w przedszkolu”, komplementarny  

do publikacji z 2018 r. „Ogród przedszkolny. Poradnik”;  

 w listopadzie odbyła się konferencja dla przedszkoli promująca rozwiązania 

wypracowane w ramach projektu. Konferencji towarzyszyły warsztaty dla kadry 

przedszkolnej. 

30. Realizacja projektu „Health&Greenspace” (Program URBACT III): w ramach 

projektu w dniach 4-5 grudnia w Poznaniu gościli ekspert Programu URBACT III – 

Tamás Kallay oraz przedstawiciele 12. dzielnicy Budapesztu – lidera 

międzynarodowego projektu „Health & Greenspace”. Wizyta była okazją 

do przygotowania danych do raportu o wykorzystaniu terenów zielonych dla miast 

uczestniczących w projekcie oraz przeprowadzenia warsztatów dla przedstawicieli 

miejskich wydziałów i jednostek, zajmujących się zieloną i błękitną infrastrukturą 

w mieście. 

31. Inkubator Kultury Pireus:  

 W 2019 r. projekt Inkubatora Kultury Pireus koordynowała organizacja pozarządowa – 

Fundacja Otwarta Strefa, wyłoniona w otwartym konkursie. Fundacja przeprowadziła 

szereg działań w obszarze rozwijania działalności kulturalnej, gospodarczej 

oraz partycypacji społecznej w Poznaniu.  
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 W ramach cyklicznych działań przeprowadzono Konkurs „Twój Pireus”, wyłaniając  

7 inicjatyw kulturalnych. Przedsięwzięcia te otrzymały dofinansowanie, niezbędne 

narzędzia, a przede wszystkim wsparcie merytoryczne.  

 Zrealizowano projekt „Akcja Inkubacja”. Jego głównym celem było wsparcie osób, 

które dopiero myślą o założeniu własnej inicjatywy w obszarze szeroko rozumianej 

kultury.  W ramach projektu odbyły się warsztaty, szkolenia, które miały na celu 

zdobycie przez uczestników praktycznej wiedzy w zakresie finansowania projektów, 

komunikacji w obszarze social mediów, turkusowego zarządzania czy emisji głosu. 

32. Realizacja projektu „Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki 

i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania”, 

w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Obornikach: kontynuowano realizację 

zajęć dodatkowych z matematyki oraz informatyki. Szkoły otrzymały urządzenia 

konieczne do przeprowadzenia zajęć z informatyki (tablety oraz komputery), a także 

podręczniki do matematyki. Wyposażono również sale matematyczne. 

33. Realizacja projektu „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy 

rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”,  

w partnerstwie z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, 

Powiatem Śremskim i Gminą Oborniki: kontynuowano realizację dla uczniów staży  

i praktyk zawodowych, zajęć dodatkowych z doradztwa edukacyjno-zawodowego, 

kursów specjalistycznych oraz szkoleń i kursów dla nauczycieli. Nauczyciele 

zakończyli udział w studiach podyplomowych. Szkoły otrzymały częściowe 

doposażenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery. 

34. Realizacja projektu „Most do samodzielności”: projekt stanowi próbę stworzenia 

miejskiego systemu społecznego wsparcia osób wykluczonych z powodów 

mieszkaniowych. W 2019 r. zostały udostępnione przez Zarząd Komunalnych Zasobów 

Lokalowych dwa mieszkania przeznaczone na realizację ww. zadań. Działania 

dotyczące aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej były w dalszym ciągu 

kontynuowane i realizowane zgodnie z zapisami projektu. 

35. Realizacja projektu „Mieszkania wspomagane – treningowe w Mieście Poznań”:  

na potrzeby realizacji projektu zostały przekazane dwa ostatnie mieszkania treningowe,  

w których zamieszkały kolejne osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. We wszystkich udostępnionych lokalach były realizowane treningi 

i działania opiekuńcze dla ich mieszkańców.  
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36. Realizacja projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających 

rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”: konstytuowane 

były działania rozpoczęte w poprzednich latach, tj. zatrudnienie asystentów rodziny, 

świadczących usługi wśród lokalnych społeczności, zatrudnienie koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi 

i przy pracach gospodarczych. Ponadto organizowane były superwizje pracy rodzin 

zastępczych oraz usługi specjalistyczne z zakresu poradnictwa prawnego, 

psychologicznego, mediacyjnego, pedagogicznego, logopedycznego, terapii 

indywidualnych par, psychologicznego dla dzieci i psychoedukacyjnego. 

37. Realizacja projektu „Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół 

Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu”: trwały prace projektowe, 

mające na celu przygotowanie postępowania przetargowego zmierzającego do wyboru 

wykonawcy robót budowlanych. W toku tych badań ustalone zostało, że w ramach prac 

modernizacyjnych należy przeprowadzić dodatkowe prace związane z wykonaniem 

tzw. drenażu opasowego obwodowego wokół budynku, co bezpośrednio przyczyni  

się zapobiegania występowania wilgoci w piwnicach budynku. 

38. Realizacja projektu „Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej nr 48  

w Poznaniu”: zakończono prace modernizacyjne budynku Szkoły. Ponadto podpisano  

6 umów z wykonawcami, który doposażyli Szkołę w pomoce naukowo-dydaktyczne. 

39. Realizacja projektu „Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny 

i  wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania”: 

rozstrzygnięto 13 postępowań przetargowych, w efekcie których podpisano z umowy  

z wykonawcami mające na celu doposażone 23 szkół zawodowych i technik Metropolii 

Poznańskiej. 

40. Realizacja projektu „Uczeń z pasją – kompleksowe wsparcie uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych 

i zawodowych”, którego celem było wzmocnienie i poprawa systemu kształcenia 

zawodowego Metropolii Poznańskiej, realizowanego przez 23 szkoły zlokalizowane 

na terenie miejskiego obszaru funkcjonowania (MOF) Poznania oraz wzrost poziomu 

życia mieszkańców i podniesienie konkurencyjności gospodarczej poprzez realizację 

działań dopasowanych do potrzeb rynku pracy.  

41. Poznańska Kolej Metropolitalna: zarządzeniem PMP nr 508/2019/P z dnia 

17.06.2019 r. powołano Zespół ds. koordynacji projektów kolejowych, którego 
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zadaniem jest w szczególności analiza rozwiązań strategicznych w aspekcie styku 

z przedsięwzięciami kolejowymi, wypracowywanie propozycji stanowiska Miasta oraz 

opiniowanie i uzgadnianie projektów kolejowych. Współpraca Miasta 

z przedstawicielami PKP dotyczyła: 

 umów zawartych w dniu 4 czerwca 2019 r. z PKP PLK S.A. w ramach projektu  

pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” 

 opiniowania projektu pn. „Budowa trzeciego toru na odcinku Poznań Główny – Poznań 

Wschód”, realizowanego przez PKP PLK S.A.; 

 uzgadniania warunków i możliwości dostosowania kolejowej obwodnicy towarowej 

dla ruchu pasażerskiego; 

 innych elementów opracowywanego przez PKP Wstępnego Studium Wykonalności 

Poznańskiego Węzła Kolejowego, w tym np. likwidacji kolizji drogowo-kolejowych, 

usprawnienia funkcjonowania obsługi pasażerskiej czy przywrócenia funkcji „starego” 

Dworca Głównego PKP oraz jego otoczenia. 

42. Utrzymanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  

w Poznaniu”: w związku ze zmianami uczestników projektu (rezygnacje, 

przeprowadzki, zgony) w 2019 r. przyjęto do projektu 113 nowych uczestników, którzy 

przed otrzymaniem użyczanego im zestawu komputerowego przeszli dwudniowe 

szkolenie stacjonarne z podstaw obsługi komputera i  Internetu. 

43. Realizacja projektu „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu 

Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu”: zakończono realizację projektu, który pozwolił 

na przystosowanie dotychczasowego rozkładu funkcji zabytkowego kompleksu dla 

potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury (MDK1) i ogrodu jordanowskiego, 

zapewniające harmonijne przenikanie się zabytkowej przestrzeni z nowoczesnymi 

rozwiązaniami, z uwzględnieniem rozdziału mediów i instalacji budynku. 

44. Realizacja projektu „Tu się wszystko zaczęło – ekspozycja świadectw początków 

państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu”: wykonano aktualizację 

projektu budowlano-wykonawczego na ekspozycję reliktów palatium Mieszka I oraz 

zrealizowano roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji przestrzennej 

(rzeźby) inspirowanej przekrojem wałów obronnych grodu Mieszka I. 

45. Realizacja projektu „Muzeum Enigmy w Poznaniu”: kontynuacja funkcjonowania 

pawilonu multimedialnego „Pogromcy Enigmy” przed CK Zamek, który pełni funkcje 

m.in. promocyjną i informacyjną przyszłej inwestycji „Centrum Szyfrów”. 



15 

 

46. Realizacja projektu „Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej”: projekt polega  

na budowie i przebudowie ciągu rowerowo-pieszego Wartostrada po obu stronach rzeki 

Warty. Wartostrada pełnić ma funkcję alternatywnego systemu transportu komunikacji 

rowerowej, jako uzupełnienie dla publicznego systemu transportu i ma być alternatywą  

dla komunikacji samochodowej. 

47. Realizacja projektu „Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Poznaniu”: zakończono roboty budowlane polegające 

na modernizacji i dostosowaniu pomieszczeń w ramach ww. projektu, jak również 

zakupiono pomoce dydaktyczne – sprzęt specjalistyczny do pracowni Mechatronika, 

Chłodnictwa i Klimatyzacji, Elektryka/Elektronika oraz wszystkie meble szkolne 

przewidziane w projekcie. 

48. Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji: działania zrealizowane w 2019 r. 

dotyczyły przede wszystkim dostawy i montażu projektorów i monitorów ekspozycji 

stałej Bramy Poznania. Ponadto wykonano modernizację systemu audioprzewodników 

(dostawa systemu audioprzewodników wraz z aktualizacją oprogramowania  

do zarządzania systemem), a także zrealizowano dostawę oprogramowania do 

sterowania ekspozycją stałą wraz z jego wdrożeniem. 

49. Realizacja projektu „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie 

Miasta Poznania”:  

 trwało opracowanie aktualizacji dokumentacji branżowej studium wykonalności;  

 prowadzono termomodernizację Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 i SP nr 70;  

 wykonano prace związane z przywróceniem stanu terenów dookoła SP nr 70 sprzed 

rozpoczęcia inwestycji; 

 wykonano ekspertyzy techniczne stanu pokrycia dachu w SP Nr 70; 

 poddano termomodernizacji budynki szkół: SP nr 46, SP nr 20, SP nr 61 i SP nr 2;  

 wykonano audyty ex-post po wykonaniu robót budowlanych dla wszystkich placówek 

w projekcie. 

50. Realizacja projektu „Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych  

na terenie Miasta Poznania”: 

 przygotowanie i złożenie wniosku, wykonanie postanowień, sporządzenie sprawozdań 

do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz sprawowanie nadzoru 

ornitologicznego i chiropterologicznego; 
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 termomodernizacja szkół (ZSZ Nr 2, ZSM, Młodzieżowy Dom Kultury, ZSGD,  

SP Nr 64, ZSŁ); 

 zawarcie umowy na termomodernizację szkoły ZSŁ oraz na opracowanie dokumentacji 

projektowej dot. modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i pełnienie nadzoru 

autorskiego w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. 

51. Teatr Muzyczny: nową siedzibę Teatru zaprojektuje spółka Atelier Loegler Architekci  

z Krakowa, która wygrała konkurs na koncepcję budynku. Nowa siedziba stanie na 

działce między ul. Św. Marcin, Skośną a torami kolejowymi, niedaleko Akademii 

Muzycznej. Ze zwycięską spółką podpisano umowę na wykonanie niezbędnej 

dokumentacji i pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych. Nowy 

teatr powinien być gotowy za ok. pięć lat. 

52. PKS: 26 września podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu, 

powiatami i gminami, na terenie których funkcjonował PKS w Poznaniu S.A., 

dotyczące powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów 

o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

w powiatowych przewozach pasażerskich. Przyjęcie porozumienia zapewniło 

dodatkowe finansowanie dla PKS S.A. od gmin i powiatów. Oddaliło też likwidację 

przedsiębiorstwa i zabezpieczyło możliwość korzystania z komunikacji zbiorowej dla 

części społeczeństwa, przyczyniając się pośrednio do ograniczenia liczby samochodów 

wjeżdżających do miasta oraz ograniczenia wpływu wzmożonego ruchu 

samochodowego na jakość powietrza.  

53. PIM SIP: 25 maja wydano zarządzenie PMP nr 461/2019/P ws. zobligowania 

wydziałów UMP i mjo do systematycznego i pełnego udostępniania informacji 

o planowanych i realizowanych inwestycjach na obszarze miasta Poznania w Systemie 

Informacji Przestrzennej (SIP) prowadzonym przez Zarząd Geodezji i Katastru 

Miejskiego GEOPOZ. W dalszym etapie Spółka PIM podjęła rozmowy z gestorami 

sieci tj. Enea, Inea, Veolia, Aquanet itp., aby wypracować porozumienia bilateralne 

z podmiotami zewnętrznymi i skoordynować z nimi prace, a tym samym zmniejszyć 

utrudnienia w ruchu. 

54. Komitety Sterujące: pracownicy Biura zaangażowani byli w pracę zespołu Komitetu 

Sterującego, którego Przewodniczącym jest Dyrektor Biura, Pan Grzegorz Kamiński.  

W trakcie spotkań komitetu omawiane były inwestycje, planowane do uwzględnienia  

w budżecie roku 2020. 
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55. Newsletter: do Wydziałów i miejskich jednostek rozsyłane były informacje w formie 

newslettera o ogłaszanych konkursach i naborach, z których Miasto mogłoby pozyskać 

dofinasowanie zewnętrzne. 

II. Nagrody i wyróżnienia otrzymane w 2019 r. 

1. Certyfikat nr 12/2019/EWP dla Urzędu Miasta Poznania „Miasto Przyjazne 

Elektromobilności” w ramach cyklu szkoleń „Elektromobilność w praktyce”. 

2. Wyróżnienie w konkursie architektoniczno-urbanistycznym Lider Dostępności 

dla projektu „Przebudowa ulicy Św. Marcin” za rewolucyjny pomysł zmiany 

funkcjonalności tranzytowej ulicy w tzw. salonie miasta i nadania w nim priorytetu 

pieszym, m.in. poprzez wprowadzenie otwartego ciągu pieszego aranżowanego zielenią 

oraz formami małej architektury. 

III. Współpraca międzynarodowa i krajowa 

1. Działania w zakresie współpracy zagranicznej (w tym z miastami partnerskimi)  

 Erasmus +, Akcja KA 1 Mobilność edukacyjna – wyjazdy pracowników szkół  

i przedszkoli w celu korzystania z różnych form doskonalenia zawodowego, takich jak: 

job shadowing, kursy metodyczne oraz staże. 

 Erasmus +, Akcja KA 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk – 

międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych, władz oświatowych i innych 

instytucji zajmujących się edukacją szkolną. 

 PO WER (na zasadach Programu Erasmus+) – Mobilność kadry edukacji szkolnej (dla 

sektora Edukacja szkolna); staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół 

zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego (dla sektora Kształcenie  

i szkolenie zawodowe). 

2. Działania związane z podjętą lub kontynuowaną w 2019 r. instytucjonalną 

współpracą krajową: 

 Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S 11”, które skupia  

56 samorządów, przez których teren przebiega planowana trasa drogi ekspresowej S11, 

od Koszalina do Pyrzowic k. Katowic: w 2019 r. trwały podstawowe działania statutowe 

Stowarzyszenia, w których brał udział przedstawiciel Miasta Poznań. 

 Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”, które 

skupia 15 samorządów. W swojej działalności koncentruje się na wspólnym działaniu 

na rzecz wspierania ważnych dla poszczególnych jego członków inwestycji 



18 

 

komunikacyjnych i lobbowania na rzecz ich realizacji w urzędach wojewódzkich 

i marszałkowskich województw: kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego. 

 Opracowanie Polityki Mobilności Transportowej Miasta Poznania, w partnerstwie 

ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań i Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną. 

 Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania,  

w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań i Poznańską Lokalną 

Organizacją Turystyczną. 

 Poznańska Kolej Metropolitalna 

 Walne zebranie członków Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji wraz z seminarium 

naukowym – grudzień 2019 r. – Stowarzyszenie jest miejscem integracji środowisk 

działających na rzecz rewitalizacji oraz skupiających się na praktycznych problemach 

i wyzwaniach, które napotykają gminy prowadzące lub zamierzające prowadzić 

programy rewitalizacji. 

 Local Partnership for Industrial Revitalisation of Second Tier Post – Industrial 

Cities in Imereti (Partnerstwo lokalne na rzecz rewitalizacji miast postindustrialnych 

w Imereti) – partnerzy: Stowarzyszenie Metropolia Poznań i przedstawiciele 

gruzińskich samorządów. 

 Projekt „(NIE) chcę tak żyć”, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań. 

IV. Projekty, na realizację których w 2019 r. Miasto i spółki z udziałem Miasta 

złożyły wnioski o dofinansowanie 

1. Erasmus+ – projekty złożone przez 43 placówki oświatowe w ramach Akcji KA1 

(Mobilność edukacyjna) i KA2 (Mobilność uczniów). 

2. „iCITY” – wdrożenie i testowanie nowego podejścia do planowania urbanistycznego 

poprzez rozwój zaawansowanych narzędzi cyfrowych. 

3. „Demonstratory ekologiczne w poznańskich przedszkolach” – instalacja 

demonstratorów ekologicznych w 10 przedszkolach służących prezentacji tematów 

ekologicznych i środowiskowych. 

4. „Rozwijamy się zawodowo” – podniesienie jakości kształcenia zawodowego 

w CKZiU w Poznaniu – Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i doposażenie 

pracowni zawodowych. 

5. „Health&Greenspace” – poprawa jakości zielonej infrastruktury miejskiej. 

6. „PA.GO.D.A.” – testowanie działań pilotażowych łączących transport pasażerski  

i towarowy. 
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7. „Integracja społeczna migrantów w Poznaniu” – integracja społeczna migrantów  

i budowa świadomości społeczności lokalnej wypływająca z różnorodności kulturowej. 

8. „Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród 

uczniów szansą na lepszą przyszłość (SP nr 23)” – organizacja zajęć pozalekcyjnych  

i wyrównawczych oraz warsztatów w celu podniesienia kompetencji matematycznych  

i informatycznych wśród uczniów. 

9. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035” – 

wsparcie rozwoju szeroko pojętej polityki elektromobilności i zrównoważonego 

transportu w Poznaniu. 

10. „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu 

przez linię kolejową E20” – umożliwienie dogodnej zmiany środka transportu 

z indywidualnego (samochodu) na publiczny zbiorowy (autobus kolej, rower) 

w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku kolejowego Junikowo przy ul. Grunwaldzkiej. 

11. „Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród 

uczniów szkół podstawowych szansą na lepszą przyszłość” – kompleksowe wsparcie 

placówki na podstawie indywidualnej diagnozy potrzeb szkoły, w celu podwyższenia 

jakości kształcenia poprzez doposażenie pracowni matematycznej i informatycznej  

w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. 

12. „ENIGMA – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach 

ponadpodstawowych Metropolii Poznań” – zwiększenie efektów kształcenia 

uczniów poprzez zajęcia dodatkowo-wyrównawcze z matematyki i informatyki, zajęcia 

rozwojowe z matematyki i informatyki, szkolenia dla nauczycieli oraz doposażenie 

Liceów Ogólnokształcących w Poznaniu, Śremie i Szamotułach. 

13. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę 

zastępczą na terenie MOF Poznania – edycja 2”. 

14. „Rozwijamy się zawodowo – podniesienie jakości kształcenia zawodowego 

w CKZiU w Poznaniu” – poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów Technikum 

Elektroniczno-Mechanicznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Poznaniu. 

15. „Brama otwarta na rzekę – edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych  

w Poznaniu” – dostosowanie istniejącej przestrzeni w otoczeniu Bramy Poznania  

do prowadzenia na jej obszarze działań związanych z edukacją ekologiczną oraz 

prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska. 
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V. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza 

1. Biuro podjęło wstępne działania dot. pozyskania ewentualnego dofinansowania na zakup 

pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym tak, aby w 2022 roku spełnić 

zapisy art. 68 ust. 2 i 3 w związku z art. 35 ust. 1 i 2 pkt. 1 Ustawy o elektromobilności  

i paliwach alternatywnych.  

2. Realizacja projektu „(NIE) chcę tak żyć okres realizacji 2018-2019”: na terenie całej 

metropolii Poznań zorganizowane zostały warsztaty z zakresu edukacji antysmogowej  

dla mieszkańców i nauczycieli szkół, w których zamontowane zostały czujki 

antysmogowe. Łącznie w całej akcji wzięło udział 160 Szkół Podstawowych z terenu 

Metropolii Poznań, w tym na terenie Poznania zostało zamontowanych 86 czujników. 

Projekt realizowany był we współpracy ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań oraz 

INEA. 

VI. Działalność Miejskiego Inżyniera Ruchu 

1. Zatwierdzenie projektów organizacji ruchu (stałych: 458, czasowych: 1726). 

2. Przygotowanie projektów organizacji ruchu: 130 stałych organizacji ruchu 

i 20 czasowych (na potrzeby „imprez miejskich”).  

3. Wydanie 36 decyzji na wykorzystanie dróg w sposób szczególny. 

4. Prowadzenie Komisji Bezpieczeństwa Ruchu. 

5. Prowadzenie Zespołu Opiniowania Projektów Organizacji Ruchu, w skład którego 

wchodzą: ZDM, ZTM, Straż Miejska i Spółka PIM, mającego na celu usprawnienie 

procedury związanej z zatwierdzaniem projektów organizacji ruchu oraz koordynację 

inwestycji prowadzonych na terenie Miasta.  

6. Przeglądy pasa drogowego. 

7. Uruchomienie wortalu transportowego (www.poznan.pl/transport), na którym 

pojawiały się m.in. informacje o zmianach w organizacji ruchu. Od sierpnia 

do 31.12.2019 r. zamieszczonych zostało 139 informacji m.in. o zmianach 

w organizacji ruchu. 

8. Działania mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych: 

 przeglądy pasa drogowego i przygotowanie projektów stałej organizacji ruchu; 

 „Bezpieczna droga do szkoły”; 

 doświetlenia przejść dla pieszych; 

 montaż oznakowania aktywnego przy przejściach dla pieszych; 
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 nowe sygnalizacje świetlne; 

 budżet obywatelski – działania mające na celu uspokojenie ruchu i poprawę 

bezpieczeństwa pieszych (szczególnie w rejonie szkół); 

 inne działania inwestycyjne (np. Św. Marcin, plac Kolegiacki, GTR,  Jackowskiego, 

Mickiewicza). 

VII. Polityki, programy, strategie 

1. Polityka transportowa Miasta Poznania: zapisy zawarte w Uchwale  

nr XXIII/269/III/1999 Rady Miasta Poznania z dnia 18 listopada 1999r. w sprawie 

przyjęcia i wdrożenia polityki transportowej Poznania dotyczą sposobu kształtowania 

polityki transportowej w Poznaniu poprzez określenie hierarchii potrzeb i priorytetów 

działań. Uchwała stanowi podstawę dalszych prac w zakresie transportu w tym 

powiązania ze Strategią Rozwoju Miasta Poznania 2020+ w ramach Programu 

„Zielone, mobilne miasto”. 

2. Program Rowerowy: Uchwała Nr XLVIII/843/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia  

16 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rowerowego Miasta Poznania na lata 

2017-2022 z perspektywą do roku 2025 stanowi podstawę dla prac w zakresie rozwoju 

ruchu rowerowego, w tym powiązania ze Strategią Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

w ramach Programu „Zielone, mobilne miasto”. 

3. Polityka Parkingowa: Uchwała Nr XXXVIII/409/V/2008 Rady Miasta Poznania 

z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Polityki Parkingowej Miasta Poznania 

została uchylona Uchwałą Nr X/140/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 

16 kwietnia 2019 r. Zakres działań dotyczących parkowania w mieście ma zostać ujęty 

w ramach opracowywanego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta 

Poznania, a w kontekście strategicznym w opracowanej Polityce Mobilności 

Transportowej Miasta Poznania. 

4. Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta 

Poznania na lata 2014-2025: Uchwałę Nr LXIV/1010/VI/2014 Rady Miasta Poznania  

z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonego Rozwoju 

Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Poznania na lata 2014-2025” 

zaktualizowano Uchwałą Nr VII/88/VIII/2019 z dnia 26 lutego 2019 r., która stanowi 

podstawę dla prac w zakresie rozwoju transportu publicznego, w tym powiązania 

ze Strategią Rozwoju Miasta Poznania 2020+ w ramach Programu „Zielone, mobilne 

miasto”. 
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5. Program drogowy: w związku z trwającymi pracami w zakresie Polityki Mobilności 

oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania aspekty dot. sieci 

drogowej będą ujęte w obu przygotowywanych dokumentach. 

6. Program Gospodarki Niskoemisyjnej: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta 

Poznania aktualizowano na bieżąco zarządzeniami Prezydenta Miasta Poznania 

o kolejne zgłoszone przez właściwe podmioty (tj. spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady 

opieki medycznej, szkoły itp.) projekty inwestycji wskazanych do termomodernizacji  

i modernizacji oświetlenia. 

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 
1. Park Kulturowy Stare Miasto 

 marzec 2019-zakończenie vacatio legis; 

 na 739 lokali 236 nie dostosowało się do zasad parku kulturowego; 

 po konsultacjach, interwencjach, kontrolach, mandatach uporządkowano ponad 

200 lokalizacji; 

 obecnie nadal nie dostosowało się około 30 lokali, w ich przypadkach 

prowadzone są postępowania administracyjne; 

 działania promocyjne: akcja „Wiosenne porządki”, otwarte konsultacje 

dla przedsiębiorców (czerwiec, wrzesień), przygotowanie wizualizacji, 

wystawa na Wolnym Dziedzińcu UM, udział w Weekendzie z Historią, 

produkcja materiałów promocyjnych, dystrybucja ulotek dot. legalizacji 

szyldów, Certyfikaty Dobrych Praktyk, profil na facebooku, strona internetowa; 

 działania edukacyjne: szkolenia dla strażników miejskich. 

2. Wieloletni program inwestycyjny – Konserwacja zabytków stanowiących własność 

miasta Poznania 

 realizacja zadania inwestycyjne polegające na przeprowadzeniu prac 

interwencyjnych Pałacu w Radojewie przy ul. Podbiałowej 24; 

 aktualizacja wskazania do realizacji zadania dla wykonania dokumentacji wraz 

z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku przy ul. Św. Marcin 30  

– kontynuacja prac. 
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3. Prace z budżetu Miejskiego Konserwatora Zabytków 

 realizacja usługi z zakresu badań technicznych związanych z wykonaniem prac 

inwentaryzacyjno-monitorujących dotyczących terenu zespołu kościoła 

i klasztoru Franciszkanów zlokalizowanego przy ul. Franciszkańskiej 2 i 3; 

 wykonanie dokumentacji naukowo-historycznej dotyczącej dzieł sztuki, 

architektury, urbanistyki , zabytków techniki, sztuki militarnej, miejsc pamięci 

narodowej, zabytkowych cmentarzy, zabytkowych parków gminnej ewidencji 

zabytków ruchomych i nieruchomych. 

4. Dotacje konserwatorskie z budżetu Miasta Poznania 

Udzielono dotacji dla 25 beneficjentów na łączną kwotę 3 560 000,00 zł w podziale na: 

 na dofinansowanie renowacji sklepień piwnic XIX-wiecznego zabytkowego 

dworu przy ul. Łopianowej 24 w Poznaniu w wysokości 30.000,00 złotych; 

 dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich dachu w zabytkowej 

kamienicy przy ul. Roosevelta 4/Zacisze 2 w Poznaniu w wysokości 380.000,00 

złotych; 

 dofinansowanie izolacji murów fundamentowych i elewacyjnych oraz naprawy 

elewacji budynku wieży kościoła pw. Zmartwychwstania Pańskiego 

przy ul. Dąbrówki 4 w Poznaniu w wysokości 80.000,00 złotych; 

 dofinansowanie renowacji elewacji od strony ulic Stary Rynek i Kramarskiej, 

budynku przy Starym Rynku 91 – Pałacu Mielżyńskich w Poznaniu 

w wysokości 100.000,00 złotych; 

 dofinansowanie renowacji elewacji kamienicy przy ul. Mielżyńskiego 18 

w Poznaniu w wysokości 190.000,00 złotych; 

 dofinansowanie konserwacji i renowacji klatki schodowej przy ul. Strusia 3-3a 

w Poznaniu w wysokości 110.000,00 złotych; 

 dofinansowanie renowacji części stolarki okiennej w kamienicy 

przy ul. Wielkiej 21 w Poznaniu w wysokości 73.000,00 złotych; 

 dofinansowanie remontu systemu odwodnienia dachu kościoła pw. św. Marcina 

w Poznaniu w wysokości 25.000,00 złotych; 

 dofinansowanie konserwacji tynków i polichromii kościoła pw. św. Jana 

Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu w wysokości 40.000,00 złotych; 
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 dofinansowanie konserwacji okien klatki schodowej kamienicy 

przy Al. Marcinkowskiego 2 w Poznaniu w wysokości 18.900,00 złotych; 

 dofinansowanie II etapu konserwacji elewacji wschodniej zachodniego skrzydła 

krużganków klasztoru podominikańskiego przy kościele pw. Najświętszego 

Serca Jezusowego i Matki Bożej Pocieszenia przy ul. Szewskiej 18 w Poznaniu 

w wysokości 140.000,00 złotych; 

 dofinansowanie kontynuacji zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów 

kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Bożej Pocieszenia 

przy ul. Szewskiej 18 w Poznaniu w wysokości 20.000,00 złotych; 

 dofinansowanie izolacji ścian zewnętrznych zabytkowej kamienicy 

przy ul. Mostowej 16 w Poznaniu w wysokości 60.000,00 złotych; 

 dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich krypty „Drużbickiego” 

nr 3 kościoła farnego przy ul. Gołębiej 1 w Poznaniu w wysokości 75.000,00 

złotych; 

 dofinansowanie prac konserwatorskich elewacji wraz z zabezpieczeniami 

przeciwwilgociowymi kościoła pw. św. Franciszka Serafickiego 

przy ul. Garbary 22 w Poznaniu w wysokości 310.000,00 złotych; 

 dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich elewacji kościoła 

przy ul. Fredry 11b w Poznaniu w wysokości 100.000,00 złotych; 

 dofinansowanie prac remontowych więźby dachowej i wymiany pokrycia dachu 

kościoła przy ul. Strzeleckiej 40 w Poznaniu w wysokości 150.000,00 złotych; 

 dofinansowanie remontu więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia oraz 

remontu elewacji Bazyliki pw. św. Józefa i klasztoru Karmelitów Bosych 

przy ul. Działowej 25 w Poznaniu w wysokości 120.000,00 złotych; 

 dofinansowanie prac konserwatorskich przy witrażu w kościele katedralnym 

przy ul. Ostrów Tumski 17 w Poznaniu w wysokości 75.000 złotych; 

 dofinansowanie remontu części dachu budynku przy ul. Św. Marcin 69 

w Poznaniu w wysokości 85.000,00 złotych; 

 dofinansowanie prac konserwatorskich polichromii w budynku Psałterii 

przy ul. Ostrów Tumski 9 w Poznaniu w kwocie 40.000 zł; 

 dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich sklepień piwnicy kamienicy 

przy ul. Kościuszki 74 w Poznaniu w wysokości 60.000,00 złotych; 
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 dofinansowanie prac renowacyjnych drzwi wejściowych zabytkowej kamienicy 

przy ul. Niegolewskich 10 w Poznaniu w wysokości 8.100,00 złotych; 

 dofinansowanie wykonania izolacji przeciwwilgociowych kamienicy przy placu 

Kolegiackim 5 w Poznaniu w wysokości 70.000,00 złotych. 

5. Udział w projektach miejskich 

 Zespół Plac Kolegiacki, Zespół ds. Rewitalizacji Rynku Łazarskiego, Zespół 

ds. Rewaloryzacji Starego Rynku, Zespół Projekt Centrum, udział w spotkaniu 

dot. budowy Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości na terenie lodowiska 

Bogdanka, Zespół rewitalizacji ulicy Garbary, Zespół ds. Osady św. Gotarda; 

Zespół ds. "Tu się wszystko zaczęło" ekspozycja świadectw początków 

państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu; Zespół 

ds. wznoszenia pomników na terenie m. Poznania; Zespół ds. Fortyfikacji; 

Zespół ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019, Zespół ds. lokalizacji 

Poznańskiego Roweru Miejskiego, Zespół ds. przygotowania Uchwały 

Krajobrazowej, Zespół ds.  ładu przestrzennego i estetyki. 

6. Udział Miejskiego Konserwatora zabytków w pracach jury 

 budowa Teatru Muzycznego; 

 budowa Muzeum Niepodległośći; 

 zagospodarowania dziedzińca przed CK Zamek; 

 modernizacji budynku Estrady Poznańskiej; 

 pominika Piłsudskiego. 

7. Nadzór nad remontami zabytkowych szkół 

 szkoła podstawowa ul. Garbary; 

 LO nr 1; 

 LO nr 3; 

 Szkoła Handlowa ul. Śniadeckich; 

 zespół szkół Prądzyńskiego; 

 zespół szkół ul. Słowackiego. 

8. Udział w pracach dotyczących rewaloryzacji budynków na obszarze Starego 

Miasta 

 Zespołu poszpitalnego ul. Szkolna, Podgórna; 

 Budynków ul. Kozia/Wrocławska/Szkolna; 
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 Pałacu Mielżyńskich; 

 Budynku ul. Paderewskiego 1; 

 kamienicy Żydowska 19; 

 budynku Ratusza; 

 skrzydła d. kolegium jezuickiego – UMP); 

 kościoła i klasztoru oo. Franciszkanów; 

 Pawilonu Krzyżanowskiego; 

 Gmachu Komisariatu Policji St. Miasto. 
9. Nadzór nad pracami związanymi z modernizacją Dziecińca pod Słońcem 

i rewaloryzacją Łazienek Rzecznych. 
10. Nadzór nad pracami konserwatorskimi i remontowymi 

 Dworzec Zachodni; 

 Collegium Chemicum; 

 Budynek AWF; 

 Psałteria – wnętrze; 

 Kościół N.M.P. na Ostrowie Tumskim – rewaloryzacja całego wnętrza; 

 Kościół Jana Jerozolimskiego – rewaloryzacja całego wnętrza. 

11. Prace związane z adaptacją i modernizacją obiektów poprzemysłowych 

 Zespołu Elektrociepłowni; 

 Rzeźni Miejskiej; 

 Lokomotywowni łazarskiej; 

 Zajezdni tramwajowej na Gajowej; 

 Budynków d. zespołu ZNTK. 

12. Prace związane z przebudową i modernizacją 

 Dworca Głównego PKP i peronów; 

 zagospodarowaniem d. terenu PKS, terenu ul. Śniadeckich; 

 terenu MTP; 

 budynku Areny. 

13. Prace związane z renowacją i modernizacją miejskich instytucji kultury, 

w  związku z pozyskanymi środkami unijnymi 

 CK Zamek; 

 Biblioteka Raczyńskich; 
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 Muzeum Archeologicznymi; 

 Fortu VII – Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. 

14.  Opracowanie gminnej ewidencji zabytków architektury i budownictwa z terenu 
miasta Poznania – Zarządzenie nr 840/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 
17 października 2019 roku. 

15. Przygotowanie publikacji Renowacje i zabytki, poświęconej Powszechnej 
Wystawie Krajowej w Poznaniu. 

16. Przygotowanie wraz z IHS UAM  oraz  WA PP naukowej konferencji  w czerwcu 
2019 na terenie MTP, poświęconej 90. Rocznicy PWK w Poznaniu. 

17. Przygotowanie publikacji wspólnie z CTK Trakt dotyczącej dziesięciolecia 
poznańskiego Pomnika. 

 

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 
Miejski Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania z zakresu ochrony konsumentów               

na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331) oraz innych przepisów szczególnych. 

Do zadań Rzecznika należy w szczególności: 

 zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnych  

w zakresie ochrony interesów konsumentów, 

 występowanie do przedsiębiorców na rzecz ochrony interesów konsumentów, 

 występowanie z powództwami do sądu powszechnego na rzecz indywidualnych 

konsumentów oraz wstępowanie za zgodą konsumenta do toczącego się postępowania, 

 prowadzenie edukacji konsumenckiej, 

 udzielanie konsumentom pomocy w innej formie, 

 współdziałanie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wojewódzkim 

Inspektoratem Inspekcji Handlowej, organizacjami konsumenckimi i innymi 

instytucjami, 

 wykonywanie innych zadań określonych w przepisach.  

Podstawowym zadaniem Miejskiego Rzecznika Konsumentów jest zapewnienie bezpłatnego 

poradnictwa konsumenckiego. Działanie to nastawione jest na profilaktyczne informowanie 

konsumentów o zagrożeniach występujących na rynku oraz udzielanie porad prawnych                  

w przypadkach naruszeń praw konsumentów. Porady udzielane są przez Rzecznika oraz 

pracowników w siedzibie biura, telefonicznie, a także pocztą elektroniczną. 
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Jako najważniejsze osiągnięcia Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów w 2019 roku można 

wskazać: 

 udzielenie pomocy prawnej 19 264 konsumentom, 

 organizacja Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej. 

W 2019 roku zostało udzielonych 19 264 porad, informacji i wyjaśnień w indywidualnych 

sprawach konsumentów. Porady prawne dotyczyły przede wszystkim uprawnień konsumenta 

oraz zasad postępowania w przypadkach: 

 odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi, 

 nienależycie wykonywanych usług,  

 zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa oraz za pomocą środków 

porozumiewania się na odległość, 

 umów zawieranych pod wpływem błędu lub podstępu ze strony przedsiębiorcy, 

 nienależycie wykonywanych usług turystycznych oraz przewozu, 

 bezpodstawnej odmowy sprzedawcy lub wykonawcy usługi spełnienia roszczeń 

konsumenta. 

Udzielenie zrozumiałej i wyczerpującej porady prawnej ma na celu umożliwienie 

konsumentowi samodzielne dochodzenie roszczeń od przedsiębiorcy. W wielu przypadkach 

interwencja konsumenta, zgodnie z zaleceniami Rzecznika, nie przynosiła pożądanych 

efektów. Przedsiębiorcy ignorowali interwencje konsumentów bądź odmawiali spełnienia 

uzasadnionych roszczeń konsumenta. W tych przypadkach Miejski Rzecznik Konsumentów 

występował do przedsiębiorcy, wyjaśniając podstawy prawne żądań konsumenta  

oraz wzywając do polubownego rozwiązania zaistniałego sporu. W 2019 roku Rzecznik 

występował do przedsiębiorców w 1 244 sprawach. Wytoczenie powództwa przed sądem 

powszechnym jest najsilniejszym uprawnieniem Rzecznika. Decyzję o wytoczeniu powództwa 

Rzecznik podejmuje w przypadku niepowodzenia postępowania, mającego na celu skłonienie 

przedsiębiorcy do dobrowolnego spełnienia świadczenia. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, Miejski Rzecznik Konsumentów wytacza powództwo we własnym imieniu,  

ale ze skutkami prawnymi dla konsumenta. Oznacza to, iż stroną postępowania sądowego  

jest Miejski Rzecznik Konsumentów i na nim spoczywa całkowita odpowiedzialność  

za prowadzenie sprawy, włącznie z pokryciem kosztów zastępstwa procesowego w przypadku 

przegranej. W każdym przypadku wytoczenie powództwa jest poprzedzone wezwaniem 

przedsiębiorcy do dobrowolnego spełnienia roszczeń oraz wnikliwą analizą sytuacji prawnej 

konsumentów. W 2019 roku Miejski Rzecznik Konsumentów wytoczył 11 powództw przed 
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sądem powszechnym. Udzielanie porad prawnych i informacji, występowanie  

do przedsiębiorców, wytaczanie powództw na rzecz indywidualnych konsumentów  

jest podstawowym zadaniem Rzecznika. Dla zapewnienia skutecznej ochrony naruszonych 

interesów konsumentów, Rzecznik udziela pomocy konsumentom również w innych formach.  

Są to zróżnicowane działania prowadzone dla ochrony interesów indywidualnych i zbiorowych 

konsumentów. Należy do nich zaliczyć: 

 przygotowywanie pozwów i innych pism procesowych w postępowaniach sądowych 

prowadzonych bezpośrednio przez konsumentów. We wszystkich takich przypadkach 

Miejski Rzecznik Konsumentów przeprowadza szczegółową analizę sytuacji prawnej 

konsumenta, bada zebrany materiał dowodowy i wyjaśnia konsumentowi zasadność 

zgłaszanych roszczeń oraz wartość zebranego materiału dowodowego. Zabieg taki  

ma na celu uchronienie konsumenta przed wytoczeniem bezzasadnego powództwa  

albo nienależycie udowodnionego, co narażałoby konsumenta na koszty postępowania. 

W 2019 roku przygotowano 43 pozwy wraz z pismami procesowymi, 

 przygotowywanie dla konsumentów wniosków egzekucyjnych w sprawach,  

w których postępowanie sądowe zostało zakończone prawomocnym wyrokiem,                   

a przedsiębiorca odmawiał konsumentowi wypłaty należnego świadczenia,           

 składanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa na szkodę konsumenta, 

 składanie wniosków do Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania kontrolnego                                     

u przedsiębiorcy, który postępując niezgodnie z obowiązującymi przepisami, narusza 

uzasadniony interes konsumenta. 

Prowadzenie działalności informacyjnej, a zwłaszcza edukacyjnej, jest obecnie ustawowym 

obowiązkiem Rzecznika. Biorąc pod uwagę niską świadomość prawną polskich konsumentów, 

brak prawidłowych nawyków rynkowych, niedostrzeganie zagrożeń płynących z rynku, 

edukacja konsumentów jest, w opinii Rzecznika, jednym z najważniejszych zadań. Działania 

edukacyjne prowadzone przez Rzecznika kierowane są do wszystkich grup konsumentów 

(mieszkańców Poznania). W tym zakresie Rzecznik: 

 15 marca 2019 roku z okazji Światowego Dnia Konsumenta przeprowadził Olimpiadę 

Wiedzy Konsumenckiej; w powiatowym konkursie wzięło udział  

27 uczestników z 10 poznańskich szkół ponadgimnazjalnych, 

 rozpowszechniał materiały edukacyjne przygotowane na zlecenie Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, 
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 za pośrednictwem mediów informował konsumentów o przysługujących  

im prawach, wskazywał zagrożenia występujące na rynku, przedstawiał nowe regulacje 

prawne, 

 brał udział w spotkaniach z mieszkańcami Poznania, podczas których przekazywał 

informacje z zakresu prawa konsumenckiego, mające na celu zwiększenie 

ich świadomości prawnej, 

 prowadził na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Poznania stronę internetową 

www.poznan.pl/konsument, gdzie zamieścił ważne i przydatne informacje  

dla konsumentów.  

Obok podstawowych obowiązków, Rzecznik realizował również inne zadania, określone  

w obowiązujących przepisach.  Należy do nich zaliczyć: 

 bieżące analizowanie przepisów prawa miejscowego, 

 współdziałanie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innymi rzecznikami 

konsumentów. Współpraca ta miała na celu wymianę informacji o nieuczciwych 

praktykach rynkowych, zasadach postępowania w indywidualnych sprawach 

konsumenckich, a także stosowania jednolitych zasad interpretacji niejasnych 

przepisów.  

 

Biuro Nadzoru Właścicielskiego 
I. Informacja o dokonanych podwyższeniach kapitału zakładowego Spółek 

z udziałem Miasta Poznania. 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o.  

W dniu 12 grudnia 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Miejskie 

Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 44/2019 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki MPK Poznań sp. z o.o. Kapitał 

zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 399.651.500 zł do kwoty 421.651.500 

zł, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 22.000.000 zł. 

Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu  

16 stycznia 2020 r. 

 Port Lotniczy Poznań – Ławica sp. z o.o. 

W dniu 22 marca 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Port 

Lotniczy Poznań – Ławica sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 6 w sprawie podwyższenia 
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kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 

290.385.000 zł do kwoty 295.383.000 zł, poprzez wniesienie przez wszystkich 

Wspólników, tj. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Miasto Poznań, 

Województwo Wielkopolskie, wkładu pieniężnego o łącznej wysokości 4.998.000 zł, 

w następujący sposób: 

 Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” – 1.949.000 zł, 

 Miasto Poznań – 1.849.000 zł,  

 Województwo Wielkopolskie – 1.200.000 zł. 

Wkład pieniężny został Spółce przekazany z przeznaczeniem na terminowe zaspokajanie 

wymagalnych roszczeń o charakterze finansowym, zgłoszonych wobec Spółki w związku 

z utworzeniem Obszaru Ograniczonego Użytkowania. 

Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 

3 grudnia 2019 r. 

W dniu 11 września 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Port 

Lotniczy Poznań – Ławica sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 11 w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 

295.383.000 zł do kwoty 337.385.000 zł, poprzez wniesienie przez wszystkich 

Wspólników, tj. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Miasto Poznań, 

Województwo Wielkopolskie, wkładu pieniężnego o łącznej wysokości 42.002.000 zł, 

w następujący sposób: 

 Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” – 16.377.000 zł, 

 Miasto Poznań – 15.540 zł,  

 Województwo Wielkopolskie – 10.085.000 zł. 

Wkład pieniężny został Spółce przekazany z przeznaczeniem na terminowe zaspokajanie 

wymagalnych roszczeń o charakterze finansowym, zgłoszonych wobec Spółki w związku 

z utworzeniem Obszaru Ograniczonego Użytkowania. 

Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 

w dniu  30 stycznia 2020 r. 

 Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 

W dniu 7 września 2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Poznańskie 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 57/2018 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został 

podwyższony z kwoty 98.348.500 zł do kwoty 107.228.500 zł, poprzez wniesienie 
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do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości w rejonie 

ul. Żołnierzy Wyklętych o wartości 8.880.350 zł (pozostała część wkładu 

niepieniężnego o wartości 350 zł przekazana została na kapitał zapasowy Spółki). 

Wkład niepieniężny został Spółce przekazany z przeznaczeniem na realizację inwestycji 

budownictwa mieszkaniowego – na nieruchomości planowane jest wybudowanie 

180 lokali mieszkalnych w ramach programu „Mieszkanie na wynajem z dojściem 

do własności”. 

Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 

13 lutego 2019 r.  

W dniu 27 marca 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Poznańskie 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 26/2019 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został 

podwyższony z kwoty 107.228.500 zł do kwoty 134.280.000 zł, poprzez wniesienie 

do Spółki wkładu: 

 niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości w rejonie ul. Literackiej  

o wartości 26.751.760 zł (pozostała część wkładu niepieniężnego o wartości 260 zł 

przekazana została na kapitał zapasowy Spółki); 

 pieniężnego w wysokości 300.000. 

Wkład niepieniężny został Spółce przekazany z przeznaczeniem na realizację inwestycji 

budownictwa mieszkaniowego. 

Wkład pieniężny został Spółce przekazany z przeznaczeniem na finansowanie 

istniejącego zasobu mieszkaniowego Spółki. 

Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 

24 czerwca 2019 r. 

 Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. 

W dniu 20 grudnia 2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki 

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 14/2018 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został 

podwyższony z kwoty 81.672.800 zł do kwoty 83.291.200 zł, poprzez wniesienie wkładu 

niepieniężnego w postaci prawa własności części nieruchomości położonej w Poznaniu 

przy ul. Piastowskiej o wartości 1.618.600 zł (pozostała część wkładu niepieniężnego 

o wartości 200 zł przekazana została na kapitał zapasowy Spółki). 
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Wkład niepieniężny został wniesiony do Spółki w celu odtworzenia historycznej formy 

budynku tzw. Miejskich Łazienek Rzecznych, wraz z zagospodarowaniem jego wnętrz, 

a także wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu poprzez rozszerzenie oferty 

Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego. 

Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 

27 marca 2019 r. 

W dniu 27 marca 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki 

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 6/2019 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został 

podwyższony z kwoty 83.291.200 zł do kwoty 84.921.600 zł, poprzez wniesienie wkładu 

pieniężnego w wysokości 1.630.400 zł. 

Wkład pieniężny został Spółce przekazany z przeznaczeniem na adaptację przez Spółkę 

dodatkowych pomieszczeń biurowych dla pracowników Urzędu Miasta Poznania. 

Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu  

5 czerwca 2019 r. 

 Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 

W dniu 27 marca 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Zarząd 

Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 8/2019 w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został 

podwyższony z kwoty 149.404.500 zł do kwoty 158.504.500 zł, poprzez wniesienie 

do Spółki wkładu pieniężnego w wysokości 9.100.000 zł.  

Wkład pieniężny został Spółce przekazany z przeznaczeniem na realizację 

następujących zadań:  

 modernizacja budynków komunalnych należących do zasobu dzierżawionego przez 

Spółkę – 2.600.000 zł, 

 kompleksowa modernizacja śródmiejskich kamienic komunalnych, realizowana 

w ramach projektu objętego finansowaniem z umowy kredytowej zawartej 

przez Spółkę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym – 6.500.000 zł. 

Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 

31 maja 2019 r. 

W dniu 12 września 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Zarząd 

Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 39/2019 w sprawie 

podziału spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu  
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S.A. z siedzibą w Poznaniu, w trybie art. 529 § 1 pkt 4) KSH, poprzez przeniesienie 

części majątku spółki na istniejącą spółkę Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych 

Sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu. Zgodnie z treścią uchwały postanowiono dokonać 

podziału spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000339648, dalej „Spółka Dzielona”) w trybie 

art. 529 § 1 pkt 4) KSH, tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej 

na istniejącą spółkę Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000483352, dalej „Spółka 

Przejmująca”), w zamian za udziały Spółki Przejmującej, które obejmie w całości 

jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej. W związku z podziałem Spółki Dzielonej, kapitał 

zakładowy Spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. został 

podwyższony z kwoty 158.504.500,00 zł do kwoty 168.158.000,00 zł. Nowoutworzone 

udziały zostały pokryte przenoszoną na Spółkę Przejmującą częścią majątku Spółki 

Dzielonej o wartości księgowej 9.653.586,85 zł. 

Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu  

1 października 2019 r. 

W dniu 7 listopada 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Zarząd 

Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.  podjęło uchwałę nr 43/2019 w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został 

podwyższony z kwoty 168.158.000 zł do kwoty 176.984.500 zł, poprzez wniesienie 

do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości położonej 

w Poznaniu w rejonie ul. Opolskiej o wartości 8.826.870 zł (pozostała część wkładu 

niepieniężnego o wartości 370 zł przekazana została na kapitał zapasowy Spółki). 

Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu  

17 grudnia 2019 r. 

II. Informacja o nabyciu przez Miasto Poznań udziałów w Spółkach oraz rozwiązaniu 

Spółek z udziałem Miasta Poznania 

1. W 2019 roku Miasto Poznań nabyło udziały w spółce ACM Mari-Car sp. z o.o. 

w upadłości na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce 

w Poznaniu, I Wydział Cywilny, z dnia 4 października 2019 r., sygn. akt I Ns 1018/16, 

stwierdzającego nabycie przez Miasto Poznań w drodze ustawowego spadkobrania 

po osobie zmarłej 100% udziałów w Spółce, o wartości nominalnej 1 000 zł każdy 

udział, o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 zł. 
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2. W 2019 roku Miasto Poznań nabyło udziały w spółce Zenit-System sp. z o.o. 

na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda 

w Poznaniu, Wydział XI Cywilny, z dnia 6 kwietnia 2018 r., sygn. akt XI Ns 1633/15, 

stwierdzającego nabycie przez Miasto Poznań w drodze ustawowego spadkobrania 

po osobie zmarłej 100% udziałów w Spółce, o wartości nominalnej 1 000 zł każdy 

udział, o łącznej wartości nominalnej 50 000 zł. 

3. W 2019 roku Miasto Poznań wstąpiło w prawa komandytariusza w spółce A. Górka – 

Zielińska i Ska – ERGE – Sport – spółka komandytowa, odpowiadającego 

za  obowiązania tej Spółki do wysokości sumy komandytowej, określonej w umowie 

Spółki na kwotę 3 500 zł, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Grunwald 

i Jeżyce w Poznaniu, Wydział I Cywilny, z dnia 24 października 2010 r., sygn. akt 

I Ns 1171/09. Wstąpienie w prawa komandytariusza nie jest związane z posiadaniem 

udziałów w Spółce. 

4. W związku z otrzymaniem w grudniu 2018 r. przez Miasto Poznań postanowienia Sądu 

Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu z dnia 25 października 2017 r., sygn. 

akt I Ns 638/17, stwierdzającego nabycie przez Miasto Poznań w drodze ustawowego 

spadkobrania po osobie zmarłej 100% udziałów w spółce Vision Factory sp. z o.o., 

o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 5 000 zł, 

po wyjaśnieniu sytuacji prawnej Spółki, z uwagi na brak prowadzenia przez Spółkę 

działalności gospodarczej oraz brak ustanowionych organów Spółki, wystąpiono  

do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z wnioskiem  

o wszczęcie przez Sąd z urzędu procedury rozwiązania tego podmiotu 

bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego (zgodnie z art. 25a – 25d ustawy  

z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym). Spółka Vision Factory 

sp. z o.o. została wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego – na podstawie postanowienia Sądu 

Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 1 października 2019 r., 

sygn. akt PO.VIII Ns–Rej.KRS 7412/19/052. 

III. Informacja o działaniach dotyczących Spółki PKS POZNAŃ S.A.  

W 2019 roku, w związku z trudną sytuacją finansową spółki PKS Poznań  

S.A. oraz ryzykiem zaprzestania kontynuowania przez nią działalności w zakresie 

transportu między powiatami i gminami z terenu Wielkopolski, mając na celu 

zapewnienie mieszkańcom dostępu do publicznego transportu zbiorowego w formie 
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powiatowych przewozów autobusowych organizowanych przez spółkę PKS Poznań 

S.A., Biuro pod kierownictwem Pana Bartosza Gussa, Zastępcy Prezydenta Miasta 

Poznania, podjęło działania na rzecz przystąpienia jednostek samorządu terytorialnego 

szczebla powiatowego do współfinansowania połączeń autobusowych obsługiwanych 

przez  PKS Poznań S.A. 

W ramach przeprowadzonych konsultacji z właściwymi gminami i powiatami 

wypracowany został model organizacji powiatowych przewozów autobusowych 

na terenie objętym obszarem funkcjonowania spółki PKS Poznań S.A. Model 

ten  zakłada: 

 jako etap przejściowy (do dnia 31 grudnia 2020 r.) – powierzenie Powiatowi 

Poznańskiemu przez zainteresowane podjęciem współpracy powiaty, w tym Miasto 

Poznań, jako miasto na prawach powiatu, zadania organizacji przewozów 

o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, przy jednoczesnym 

ich dofinansowaniu przez jednostki samorządu terytorialnego, a następnie zawarcie 

przez Powiat Poznański i spółkę PKS Poznań S.A. umowy o świadczenie usług 

przewozowych w tym zakresie,  

 jako etap docelowy (od dnia 1 stycznia 2021 r.) – utworzenie związku powiatowo 

– gminnego, który przejmie rolę organizatora publicznego transportu zbiorowego  

w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie zainteresowanych jednostek 

samorządu terytorialnego. W związku tym będzie uczestniczyć Miasto Poznań, 

jako miasto na prawach powiatu. 

W celu realizacji powyższych uzgodnień uzyskano zgodę Rady Miasta Poznania 

na zawarcie przez Miasto Poznań w tym zakresie porozumienia z Powiatem 

Poznańskim oraz zapewniono konieczne środki w budżecie Miasta Poznania 

na finansowanie usług transportowych. 

Zainicjowane działania doprowadziły do podpisania w dniu 27 września 2019 r. 

przez Powiat Poznański oraz zainteresowane powiaty, w tym Miasto Poznań,  

porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji 

przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, oraz do rozpoczęcia z dniem 

1 października 2019 r. świadczenia usług przewozowych przez spółkę PKS Poznań  

S.A. na podstawie umowy z Powiatem Poznańskim.    
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Skutecznie przeprowadzone działania umożliwiły zapewnienie dostępności transportu 

publicznego dla istotnej grupy mieszkańców regionu. Część kosztów utrzymania 

świadczonego przez PKS Poznań S.A. zakresu usług po dniu 1 października 2019 r. 

będzie współfinansowana przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Ponadto w 2019 roku, w związku z prowadzonymi działaniami w zakresie zmiany 

sposobu finansowania powiatowych przewozów pasażerskich w komunikacji 

autobusowej oraz planowanym zamiarem utworzenia związku powiatowo-gminnego 

dla realizacji tego zadania, uzyskano zgodę Rady Miasta Poznania na dokonanie 

podziału jednoosobowej spółki Miasta Poznania – PKS Poznań S.A. poprzez 

przeniesienie części majątku spółki PKS Poznań S.A. (Dworca Autobusowego) 

na jednoosobową spółkę Miasta Poznania – ZKZL sp. z o.o. oraz objęcie przez Miasto 

Poznań nowych udziałów w spółce ZKZL sp. z o.o. (podział przez wydzielenie) – 

uchwała nr VIII/99/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 marca 2019 roku.  

W konsekwencji podjętych działań zapewniono Miastu Poznań kontrolę nad kluczową 

dla funkcjonowania miasta infrastrukturą dworca autobusowego. W dniu 1 października 

2019 r. zarejestrowany został przez Krajowy Rejestr Sądowy podział spółki PKS 

Poznań S.A., a obecnie dworcem autobusowym zarządza jednoosobowa spółka Miasta 

Poznania – ZKZL sp. z o.o. 

IV. Pozostałe informacje 

W 2019 roku Biuro prowadziło działania na rzecz aktualizacji zasad organizacji 

i przeprowadzania kontroli przez Miasto Poznań, w trybie art. 212 ustawy z dnia 

15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w spółkach z ograniczoną 

odpowiedzialnością z udziałem Miasta Poznania, których umowy spółki nie wyłączają 

prawa do indywidualnej kontroli wspólnika. Celem powyższego było zagwarantowanie 

Miastu Poznań możliwości efektywnej i skutecznej realizacji przysługującego 

mu prawa do indywidualnej kontroli wspólnika. W wyniku podjętych działań Prezydent 

Miasta Poznania w dniu 16 października 2019 roku podpisał zarządzenie nr 38/2019/K 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania indywidualnej kontroli wspólnika w spółkach 

z ograniczoną odpowiedzialnością, w których Miasto Poznań posiada udziały, które 

uchyliło dotychczas obowiązujące w tym zakresie zarządzenie nr 36/2009/K Prezydenta 

Miasta Poznania z dnia 17 sierpnia 2009 r. 
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Biuro Obsługi Inwestorów: 
STYCZEŃ: 

 Współorganizacja pierwszej edycji konferencji Pyrcode: głównym organizatorem 

wydarzenia była firma Payworks (inwestor z branży IT, zajmujący się płatnościami  

on-line). Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta 

Poznania, wzięło w nim udział ponad 200 osób. Konferencja odbyła się przy wsparciu 

BOI. 

 Udział w 3. BSS Forum oraz gali Outsourcing Stars: doroczna konferencja sektora 

usług nowoczesnych organizowana przez Fundację ProProgressio odbyła się w Łodzi. 

Podczas prestiżowej gali Outsourcing Stars Poznań po raz piąty otrzymał nagrodę  

w kategorii „Otoczenie biznesu – Miasto”. Konkurs Outsourcing Stars jest jedynym 

niekomercyjnym konkursem organizowanym dla branży BPO/SSC, a BSS Forum  

co roku staje się okazją do wymiany doświadczeń dla ok. 350 ekspertów 

i osób na co dzień działających w tym sektorze. 

LUTY: 

 Poznań znalazł się wysoko w rankingu fDI – Polskie Miasta Przyszłości 2019/20. 

Ranking analizuje atrakcyjność polskich miast dla inwestycji zagranicznych. Autorzy 

opracowania, eksperci prestiżowego brytyjskiego dziennika Financial Times, 

sklasyfikowali nasze miasto w następujących kategoriach: 

TOP 10 Miast ogółem – 4. Miejsce 

TOP 10 Potencjał gospodarczy – 3. Miejsce 

TOP 10 Kapitał ludzki i styl życia – 4. Miejsce 

TOP 10 Miast Przyjaznych dla biznesu – 4. Miejsce 

TOP 5 Dużych miast – 4. Miejsce 

TOP 5 Dużych miast Potencjał gospodarczy – 3. Miejsce 

TOP 5 Dużych miast Kapitał ludzki i styl życia – 4. Miejsce 

TOP 5 Dużych miast Przyjaznych dla biznesu – 4. Miejsce 

Wynik Poznania w rankingu fDI by Fincial Times to sygnał dla zagranicznych firm,  

że znajdą tutaj atrakcyjne warunki  do inwestowania. W rankingu przeanalizowano 

łącznie 50 miast w Polsce. 

MARZEC: 

 Targi nieruchomości i inwestycji MIPIM 2019 w Cannes: najbardziej prestiżowe 

targi nieruchomości i inwestycji na świecie. Edycja 2019 zgromadziła ponad 



39 

 

2600 wystawców, 26 800 odwiedzających  z ponad 100 krajów, odbyło się ponad 

100 konferencji i wystąpień.  Miasto Poznań, w ramach własnego 58 m stoiska 

prezentowało w formie multimedialnej potencjał miasta i ofertę inwestycyjną swoją, 

WCWI i partnerów Miasta: APP Projekt, Garvest, Skanska, Pekabex, Vastint, WPIP, 

którzy partycypowali w kosztach organizacji stoiska, a także oferty inwestycyjne gmin 

metropolii. 12 marca Prezydent Bartosz Guss odebrał nagrody fDI Polish Cities of the 

Future 2019/20 przyznane Poznaniowi przez ekspertów brytyjskiego dziennika 

Financial Times. 13 marca na stoisku Miasta Poznania odbyło się oficjalne otwarcie 

stoiska „The City of Poznan kick-off meeting: co-creating a metropolitan area between 

Warsaw and Berlin” połączone z prezentacją kluczowych dla Miasta projektów  

- postindustrialnych terenów inwestycyjnych Miasta Poznania: Wolnych Torów  

oraz Elektrociepłowni oraz przedstawiono dwa projekty nowych dzielnic tj. Nowe 

Jeżyce i Unii Lubelskiej. Projekty zaprezentował Zastępca Prezydenta Bartosz Guss 

oraz radny Łukasz Mikuła. Partnerem wydarzenia było wydawnictwo Eurobuild. 

Podczas targów odbyły się także spotkania z przedstawicielami władz szczebla 

rządowego i samorządowego: tj. spotkanie z ministrem Tadeuszem Kościńskim, merem 

Kijowa Witalijem Kliczko, zastępcą prezydenta Brna Tomášem Koláčným, zastępcą 

prezydenta Lublany Janezem Koželjem oraz przedstawicielami Miasta Nyköping 

(Szwecja). Odbyło się również spotkanie z przedstawicielami Polskiej Agencji 

Inwestycji i Handlu na temat umieszczenia ofert nieruchomości w bazie PAIH. 

 Otwarcie nowej inwestycji GSK w Poznaniu - GSK Finance Hub: w 2019 roku 

zatrudnienie w GSK Finance Hub znajdzie 80 najwyższej klasy specjalistów.  

Jest to zupełnie nowa organizacja, które zadaniem jest dostarczanie strategicznych 

analiz finansowych, wykorzystywanych w podejmowaniu decyzji biznesowych przez 

zarządy we wszystkich oddziałach GSK zlokalizowanych w Europie. Podobne dwa 

centra są utworzone na innych kontynentach i obsługiwać będą oddziały GSK  

w pozostałych częściach świata. W wydarzeniu wzięła udział Zastępczyni Prezydenta, 

pani Katarzyna Kierzek-Koperska. 

 Promocja raportu „Potencjał inwestycyjny sektora IT w Poznaniu” w strefie Plus 

Jeden: publikacja została wydana we współpracy z agencją HR Manpower (Experis 

Group), a w marcu odbyło się śniadanie biznesowe promujące raport. Wydarzenie miało 

na celu prezentację wniosków, wynikających z raportu, który jest oparty na badaniu 

ankietowym przedstawicieli poznańskiej branży IT. Śniadanie otworzyła oficjalnie 
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Zastępczyni Dyrektora Biura Obsługi Inwestorów. Ponadto, podczas panelu 

dyskusyjnego rozmawiano o przyszłość sektora IT w Poznaniu (prognozowanych 

kierunkach rozwoju, trendach i spostrzeżeniach). Publikacja raportu "Potencjał 

inwestycyjny sektora IT w Poznaniu" jest kolejnym działaniem, które ma na celu 

wsparcie rozwoju branży IT w Poznaniu oraz prezentację potencjału inwestycyjnego 

Miasta w kontekście nowych projektów branży IT/ICT. 

KWIECIEŃ 

 Rozwój połączeń Ryanair z poznańskiej Ławicy: przedstawiciele Biura Obsługi 

Inwestorów wzięli udział w konferencji prasowej, podczas której ogłoszono 9 nowych 

połączeń realizowanych przez przewoźnika Ryanair z poznańskiego lotniska. 

Konferencja odbyła się z udziałem: szefa linii lotniczej Ryanair Michaelem O'leary, 

Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka, Przedstawiciela Urzędu 

Marszałkowskiego, a także władz lotniska. 

 Udział w dziewiątej edycji Annual Investment Meeting 2019 w Dubaju:  

jest to wydarzenie wysokiej rangi i o szerokim zasięgu oddziaływania, na którym obecni 

są światowej klasy eksperci, naukowcy i praktycy związani z branżą inwestycyjną. 

Wśród wystawców  są licznie reprezentowani przedstawiciele krajów Bliskiego 

Wschodu i Afryki. W trakcie trwania imprezy odbywają się specjalistyczne panele 

dyskusyjne oraz prelekcje. Na stoisku Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski 

prezentowany był projekt Wolne Tory. 

MAJ: 

 Udział w konferencji „Forum Gmina na 5” organizowanej przez Szkołę Główną 

Handlową w Warszawie: podczas konferencji prezentowany jest raport z badania 

jakości obsługi inwestorów przez urzędy gmin. Poznań otrzymał tytuł Gmina na 5!  

oraz wyróżnienie specjalne za stałą, zapewnianą co roku wysoką jakość obsługi 

potencjalnych inwestorów. Przedstawiciel BOI wziął udział w panelu dyskusyjnym 

Złotych Gmin. 

 Udział w obchodach Święta Miasta i Forum Biznesowym w mieście partnerskim 

Kutaisi (Gruzja): w wyjeździe wziął udział przedstawiciel BOI  

wraz z przedstawicielem Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej. 

 Spotkanie Prezydenta Jacka Jaśkowiaka z Merem Kijowa V. Klitschko w Kijowie 

 Udział w  wydarzeniu Digital Dragons: jest to jedno z dwóch tak istotnych wydarzeń 

dedykowanych branży game development w Polsce. 
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 Udział w konferencji „Wielkopolski rynek pracy – wyzwania przyszłości” 

organizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy. Przedstawiono charakterystykę sektora 

BSS i inwestorów działających w tym sektorze w Poznaniu jako atrakcyjnych 

pracodawców. 

 Wsparcie organizacji konferencji z branży IT DevOpsDays Poznań  

– Przedstawiciel BOI otworzył konferencję i powitał gości w Poznaniu. Współpraca 

będzie kontynuowana przy kolejnych edycjach. 

CZERWIEC: 

 Udział w uroczystości "Dni Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej"  

na zaproszenie Dziekana Wydziału Informatyki w ramach dobrej współpracy BOI  

z Wydziałem. 

 Udział w uroczystości 100-lecia Germanistyki Poznańskiej, wręczenie listu 

gratulacyjnego Prezydenta Miasta Poznania. 

 Współorganizacja TestingCup 2019 - międzynarodowych mistrzostw w testowaniu 

oprogramowania: wydarzenie odbyło się na MTP, zgromadziło 500 uczestników, 

Miasto Poznań promowało swój potencjał inwestycyjny na stoisku; podczas rozdania 

nagród miało miejsce krótkie przemówienie przedstawiciela BOI. 

 Udział w IX edycji Forum Rynku Nieruchomości w Sopocie: wydarzenie skupia 

czołowych przedstawicieli branży nieruchomości, m.in. deweloperów, instytucje 

finansowe, pośredników, biura architektoniczne czy firmy budowlane. Udział  

w panelach dyskusyjnych i wykładach, aktualizacja wiedzy nt. najnowszych trendów 

na rynku nieruchomości, nawiązywanie kontaktów w branży. 

 Udział w X Dorocznej Konferencji ABSL: jest to jedno z najważniejszych wydarzeń 

dotyczące sektora usług nowoczesnych. Gościem Honorowym tegorocznej edycji 

był 42. Prezydent USA Bill Clinton. W wydarzeniu udział wzięli Prezydent Miasta 

Poznania Jacek Jaśkowiak, Zastępca Prezydenta Bartosz Guss oraz przedstawiciele 

BOI. 

 Poznań Mentoring Walk - kolejna edycja wydarzenia: 31 par mentoringowych 

wzięło udział w spacerze po ulicach Poznania. Dzięki tej inicjatywie poznańskie firmy 

wspierają budowę kapitału ludzkiego w regionie i wspierają różnorodność w biznesie, 

dając równe szanse zarówno kobietom, jak i mężczyznom w dostępie do wymiany 

wiedzy oraz doświadczeń i budowania sieci networkingowej. BOI wspiera organizację 
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wydarzenia - w tej edycji, w roli mentora wystąpił także Zastępca Prezydenta Bartosz 

Guss. 

 Rozdanie nagród Emerging Europe Awards w Londynie: Miasto Poznań zdobyło  

2. miejsce w kategorii „City FDI Promotion strategy of the year”, co oznacza najlepszą 

w Polsce strategię pozyskiwania inwestycji zagranicznych. Ponadto, spośród  

75 przebadanych miast, to Poznań został nagrodzony tytułem „Business Friendly City 

— Local Authority Support”, podkreślającym wsparcie władz lokalnych 

dla pozyskiwania nowych inwestycji oraz rozwoju biznesu. Nagrodę odebrał Zastępca 

Prezydenta Bartosz Guss, w wydarzeniu wzięli również udział przedstawiciele BOI. 

LIPIEC: 

 Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu dla branży game 

development "ZaGRAjmy w Wielkopolsce - Promocja gospodarcza województwa 

wielkopolskiego": całkowita wartość projektu to 1902 101,52 zł.  

Przedmiotem projektu jest promocja gospodarcza wielkopolskiego sektora IT poprzez 

udział w zagranicznych wydarzeniach targowych dla branży "game development".  

W ramach projektu przewidziano udział w 3 zagranicznych wydarzeniach targowych 

dla 10 przedsiębiorców. Pierwszy wyjazd jest planowany na konferencję Nordic Game 

2020 w maju do Malmo. 

Na każdym z wydarzeń Miasto Poznań zorganizuje wspólne stoisko dla wybranych  

w drodze otwartego naboru producentów gier i firm z branży "game development" 

(założono, że będą to nie tylko producenci gier, ale również urządzeń komputerowych 

i mobilnych wykorzystywanych w grach), którzy będą promować Wielkopolskę jako 

region innowacyjny i atrakcyjny dla firm z sektora IT. 

Ponadto, w ramach kampanii promocyjnej regionu, przewidziano organizację spotkań  

z lokalnymi dziennikarzami podczas wyjazdów na wydarzenia targowe oraz organizację 

pobytu w Poznaniu dla zagranicznych dziennikarzy piszących w branżowych 

czasopismach, ukazujących się na wybranych rynkach. Jednym z elementów działań 

promocyjnych będzie również wydanie katalogu promującego potencjał poznańskiego 

gamedevu. 

Wymienione działania będą ukierunkowane na promocję Wielkopolski jako dobrego 

miejsca do prowadzenia przedsiębiorstwa i poszukiwania partnerów biznesowych,  

a także budowanie opinii o innowacyjności Wielkopolski, w oparciu o zdanie 

rynkowych publicystów. 
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SIERPIEŃ: 

 Udział w targach branży game development Gamescom w Kolonii: udział 

przedstawicieli BOI pozwolił na nawiązanie nowych kontaktów w branży twórców gier 

komputerowych. Kontakty te zostaną wykorzystane podczas realizacji projektu  

ze środków UE „ZaGRAjmy w Wielkopolsce – promocja gospodarcza województwa 

wielkopolskiego".  Podczas targów przedstawiciele Miasta Poznania odbyli spotkania  

z przedstawicielami wielu firm i instytucji, m. in.  Terminal3, XOGO Consulting, 

Events For Games, Analog LTD, 1972 Homerun PR, Nordic Game, Game Industry 

Conference, Gameon, Fachstelle fur Jugendmedienkultur NRW, Two Mammoths, 

Robots Gentelmens, Game Developer Conference,  Digital Dragons. 

 Otwarcie nowego biura Franklin Templeton - jednej z największych organizacji 

inwestycyjnych na świecie: firma zakupiła budynek biurowy w kompleksie Nowy 

Rynek, realizowany przez Skanska na terenie dawnego dworca autobusowego. Franklin 

Templeton zatrudnia w Poznaniu blisko 1000 osób i planuje dalej zwiększać 

zatrudnienie. W uroczystym otwarciu wziął udział Zastępca Prezydenta Miasta 

Poznania Bartosz Guss oraz przedstawiciele BOI. Ze strony Franklin Templeton  

w wydarzeniu uczestniczyła Jenny Johnson, prezes i dyrektor zarządzająca 

amerykańskiej spółki. 

 Udział w obchodach Święta Miasta oraz Dnia Niepodległości Ukrainy  

w Charkowie: w spotkaniu brały udział także inne miasta partnerskie Charkowa 

m.in. Kutaisi, Tbilisi czy Genoa. Podczas wizyty odbyło się oficjalne spotkanie miast 

partnerskich z merem Charkova – Hennadiejm Kernesem. W trakcie wizyty została 

też omówiona obecna i przyszła współpraca między Poznaniem i Charkowem, a także 

działania w kontekście promocji uruchomienia nowego połączenia lotniczego  

pomiedzy Poznaniem a Charkowem. W wydarzeniu wzięła udział Zastępczyni 

Prezydenta Miasta Poznania Katarzyna Kierzek-Koperska wraz z przedstawicielem 

BOI. 

WRZESIEŃ: 

 Tour organizowany w Warszawie przez wydawnictwo Poland Today  

dla największych światowych mediów: w dwudniowym evencie uczestniczyli 

przedstawiciele 20 redakcji z całego świata, m.in. amerykańskiego New York Timesa, 

brytyjskiego Forbes Europe, czy francuskiego La Tribune. Miasto Poznań 

reprezentowane było przez BOI. Głównym punktem pierwszego dnia był panel 
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dyskusyjny z udziałem Prezydentów polskich miast, w którym wziął udział Bartosz 

Guss, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania. Program drugiego dnia dla dziennikarzy 

obejmował m.in. wizytę na warszawskiej giełdzie, analizę potencjału inwestycyjnego 

polskich miast, w tym Poznania, przedstawienie case study polskich firm. Wydarzenie 

było także świetną platformą do networkingu. 

 Konferencja Pozitive Technologies, której głównym organizatorem było Miasto 

Poznań.  Była to pierwsza edycja wydarzenia, którego pomysłodawcą i inicjatorem jest 

Miasto Poznań. Celem Biura Obsługi Inwestorów, w tworzeniu pomysłu organizacji 

konferencji, jest promowanie Poznania jako ważnego ośrodka IT dla profesjonalistów. 

Do grupy roboczej w 2018 roku zaproszono firmy IT funkcjonujące na terenie miasta. 

Na zaproszenie do współorganizacji wydarzenia odpowiedziało ostatecznie osiem firm, 

które stały się Partnerami konferencji. Były to: Allegro, Capgemini, Cognifide, Egnyte, 

GSK, Sii, Sonalake i TomTom. Konferencja miała za zadanie pokazać praktyczne 

aspekty rozwoju technologicznego i była skierowana do profesjonalistów z branży.  

W trakcie jednego dnia uczestnicy mieli do dyspozycji dwie ścieżki, wystąpiło  

15 prelegentów którzy poruszyli m.in. tematy sztucznej inteligencji, machine learning, 

architektury, case studies. W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 osób. Podczas 

konferencji premierę miała publikacja BOI „Do IT in Poznan” – folder charakteryzujący 

branżę IT w Poznaniu i promujący jej potencjał inwestycyjny. 

PAŹDZIERNIK: 

 Wydarzenie promujące raport "Potencjał inwestycyjny Poznania" w kompleksie 

Business Garden: spotkanie otworzył Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Mariusz 

Wiśniewski, obecni byli przedstawiciele Biura Obsługi Inwestorów oraz firm 

zaangażowanych w projekt: Antal, Cushman&Wakefield oraz Vastint. Omawiano 

wyniki badania prezentowane w raporcie oraz sytuację na rynku nieruchomości 

biurowych w Poznaniu. 

 Targi Nieruchomości Expo Real: drugie po targach w Cannes najbardziej prestiżowe 

targi nieruchomości i inwestycji w Europie. Wydarzenia gromadzi wystawców z państw 

całego świata, firmy konsultingowe, banki oraz miasta, regiony i metropolie z całego 

świata. Na targach Miasto Poznań prezentowało swoją ofertę inwestycyjną: 21 działek 

miejskich przeznaczonych na sprzedaż, ale również projekty zagospodarowania 

Wolnych Torów, byłej elektrociepłowni Garbary, okolic ul. Unii Lubelskiej i obszaru 

po fabrykach Goplana i Wiepofama. Oferta zagospodarowania Wolnych Torów była 
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najważniejszą ofertą prezentowaną podczas targów i wzbudzała największe 

zainteresowanie potencjalnych inwestorów. W wydarzeniu wzięli udział 

przedstawiciele BOI oraz Magda Albińska – Dyrektor Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami. 

 Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod inwestycję kompleksowego 

centrum senioralnego: na terenie dawnego szpitala miejskiego przy ul. Szkolnej 

powstanie klinika rehabilitacyjna, rezydencja zapewniająca całodobową opiekę, 

apartamenty ze wsparciem medycznym (w formule assisted living) oraz miejsce pobytu 

dziennego dla seniorów. Inwestycję realizuje ORPEA Polska, która w styczniu 

2017 roku – pod wcześniejszą nazwą MEDI-system - za około 40 mln zł kupiła 

nieruchomość od Miasta Poznań. Teren po byłym szpitalu miejskim obejmował 

11 budynków u zbiegu ulic Szkolnej i Podgórnej. Otwarcie planowane jest na przełomie 

2021 i 2022r. W wydarzeniu wzięli udział: Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, 

Zastępcy Prezydenta Bartosz Guss i Mariusz Wiśniewski oraz Dyrektor WUiA Piotr 

Sobczak, radny Łukasz Mikuła i przedstawiciele BOI. 

 8 edycja wydarzenia Tydzień SSC/BPO, skierowane do uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. Celem projektu jest zapoznanie młodzieży z możliwościami, 

jakie daje branża SSC/BPO, zachęcenie ich do kształcenia na kierunkach 

ekonomicznych, informatycznych oraz zmotywowanie do nauki języków obcych. 

Projekt kierowany jest do uczniów 2 ostatnich lat liceum oraz technikum. Składa się  

z dwóch etapów: 1) przeprowadzenie warsztatów w szkołach - lekcji prowadzonych 

przez pracowników firm SSC/BPO, na których omawiana będzie tematyka związana  

z pracą w centrach, rekrutacją, kompetencjami potrzebnymi na współczesnym rynku 

pracy; 2) drzwi otwarte w firmach z sektora, które biorą udział w projekcie  

- przedstawienie pracy w sektorze usług nowoczesnych. W projekt zaangażowało się  

15 firm (w tym 5 IT): Franklin Templeton, Jeronimo Martins, Osram, Newell, INGKA 

(Ikea), MAN, Century Link, Lorenz Bahlsen, John Deere, Rockwool, Egnyte, Carsberg, 

Menthor Graphics, Sii, GFT. Szkoły biorące udział:  XII LO, IX LO, Zespół Szkół 

Komunikacji, Zespół Szkół Ekonomicznych, VIII LO, Zespół Szkół Łączności. 

 Kampania promująca naukę języka niemieckiego pod hasłem "Czy wiesz, że już 

znasz niemiecki?" koordynowana przez BOI: przez miesiąc w poznańskich 

autobusach i tramwajach pasażerowie mogli zobaczyć animację nawiązującą do gwary 

poznańskiej. Film powstał we współpracy z Instytutem Filologii Germańskiej UAM. 
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 Wizyta studyjna przedstawicieli agencji Klajpeda ID, odpowiedzialnej za rozwój 

oraz przyciąganie inwestorów do Kłajpedy. Celem wizyty była wymiana doświadczenia 

w obsłudze inwestorów. W trakcie wizyty odbyły się spotkania z firmami z sektora 

usług nowoczesnych (DFDF, TomTom, Franklin Templeton), firmą Business Link  

oraz przedstawicielem Uniwersytetu Ekonomicznego. 

 Wydarzenie "JUGtoberfest" organizowanym przez firmę Payworks: podczas 

spotkania wystąpiło 5 prelegentów (w tym Michał Łakomski – Pełnomocnik Prezydenta 

ds. smart city, który przedstawił prezentację na temat wykorzystania otwartych danych 

w UMP), była również okazja do rozmów i wymiany doświadczeń - wydarzenie 

zgromadziło ponad 100 uczestników i jest kolejnym dowodem na dynamiczny rozwój 

branży IT w Poznaniu. 

LISTOPAD: 

 Śniadanie biznesowe Wiceprezydenta Miasta Poznania Bartosza Gussa  

z przedstawicielami sektora nowoczesnych usług dla biznes: celem spotkania było 

przekazanie informacji o stanie rozwoju branży BSS w stolicy Wielkopolski w roku 

2019 oraz zapowiedź The BSS Forum oraz Gali Outsourcing Stars - najważniejszych 

wydarzeń branży nowoczesnych usług dla biznesu otwierających rok 2020 w Polsce, 

które odbyło się w Poznaniu w dniu 23.01.2020. 

 Na dachu jednego z biurowców w kompleksie Business Garden namalowano napis 

"WELCOME TO POZNAŃ", który będzie widoczny dla pasażerów samolotów 

lądujących na poznańskim lotnisku Ławica. 13 listopada odbyło się jego malowanie 

przy udziale Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Projekt koordynowany 

przez Biuro Obsługi Inwestorów oraz Gabinet Prezydenta jest inicjatywą firmy Vastint,  

 Spotkanie organizacyjne w ramach projektu ZaGRAjmy w Wielkopolsce,  

na którym przekazano przedstawicielom wielkopolskich studiów gamedev założenia 

projektu oraz zasady naboru beneficjentów.  

 Udział jako Partner w Konferencji 4 Developers Poznań: jest to cykl spotkań  

dla branży IT, które umożliwiają uczestnikom wysłuchanie ekspertów i networking. 

Regionalne spotkania 4Developers składają się z: kilku ścieżek do wyboru (w Poznaniu 

4 ścieżki) zbudowanych wokół wybranych języków programowania, merytorycznych 

wykładów prowadzonych przez ekspertów, otwartej atmosfery. Miasto Poznań  

na stoisku promowało potencjał branży IT, prezentując folder „Do IT in Poznan”. 
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GRUDZIEŃ 

 Udział w Gali podsumowującej konkurs Międzynarodowy Polski Czempion, 

organizowanej przez PAIH, PWC, PEKAO BP oraz Puls Biznesu. W tegorocznej  

8. edycji konkursu nagrodę w kategorii Eksporter Duże Przedsiębiorstwa otrzymała 

wielkopolska firma Amica. 

 Udział w Gali ABSL, organizowanej przez największe stowarzyszenie firm z sektora 

usług nowoczesnych (ABSL). Podczas Gali Poznań został wyróżniony jako miasto 

wspierające sektor usług nowoczesnych oraz inwestorów. Wyróżnienie odebrał 

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak. Wśród gości byli także obecni 

przedstawiciele poznańskich firm, takich jak: Carlsberg, DFDS, MAN, Franklin 

Templeton. 

CENTRA USŁUG NOWOCZESNYCH, IT I R&D – nowi inwestorzy: 

 GSK Finance Hub (Wielka Brytania) – branża SSC (F&A), oficjalne otwarcie centrum 

usług finansowych, Inwestycja o wartości ponad 30 mln złotych pozwoli na utworzenie 

nawet 300 nowych wysokopłatnych i specjalistycznych miejsc pracy; 

 Majorel Polska (Maroko) – branża BPO/SSC, wejście nowej marki na rynek polski. 

Firma jest połączeniem Arvato CRM Solutions, dawnej spółki zależnej firmy 

Bertelsmann i przedsiębiorstw CRM marokańskiej Grupy Saham, przejmuje część 

procesów realizowanych przez Arvato services; 

 FlexDev, NEXT:IT (Wielka Brytania) – branża IT, nowa firma z sektora 

technologicznego, która będzie dostarczała rozwiązania programistyczne w technologii 

.net realizując projekty na wewnętrzne potrzeby firmy Next Plc – jednej z największych 

firm detalicznych w Wielkiej Brytanii. W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy firma 

planuje zatrudnić w poznańskim biurze około 70 osób, które będą pracować  

na zróżnicowanych projektach w metodologiach zwinnych, ściśle współpracując  

ze swoimi kolegami z Wielkiej Brytanii. Zespoły dedykowane spółce Next IT będę 

złożone z .net developerów, senior .net developerów, scrum mastera oraz testera – QA;  

 PATeam (Polska) – IT; 

 Transition Technologies (Polska) – polska firma IT, centrum innowacji przemysłowej, 

IoT, AR, VR, działa w Poznaniu od 02.2019, zatrudnienie w 2019 – 40 os., docelowe 

zatrudnienie 200; 
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 Apptimized (Niemcy) – IT, biuro i centrum R&D niemieckiej firmy IT w Polsce, 

dostawca aplikacji i rozwiązań informatycznych dla klientów biznesowych, 

początkowo zatrudni kilka osób, docelowo kilkadziesiąt; 

 Miele (Niemcy) – sektor usług nowoczesnych, planowanie zatrudnienie 250 osób; 

  mTab (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone) - IT development center, nowa marka  

na  rynku poznańskim w wyniku połączenia z firmą Slideworx i rebrandingiem, rozwój 

firmy i wzrost zatrudnienia o 40% (obecnie 80). 

Wzrost zatrudnienia w nowych inwestycjach sektora BPO/SSC (w tym IT) – 850 nowych 

miejsc pracy. 

ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH DZIAŁEK MIEJSKICH: 
 

2019 r. 
  

 
TRYB PRZETARGOWY 

  

 
nieruchomości niezabudowane, nieruchomości zabudowane 

lp. teren ilość 

działek 

pow. 

1 ul. Wąwozowa dz. 53/12 1 656 

2 ul. Wąwozowa dz. 53/11 1 515 

3 ul. Literacka dz. 1/84 1 16 655 

4 ul. Wejherowska dz. 85/1 1 394 

5 ul. Wypoczynkowa 1 42 632 

6 ul. Wąwozowa dz. 53/4 1 705 

7 ul. Perzycka dz. 37/15 1 863 

8 ul. Wąwozowa dz. 53/17 1 610 

9 ul. Wąwozowa dz. 53/18 1 591 

10 ul. Wąwozowa dz. 53/10 1 479 

11 ul. Radłowa 15 1 1 091 

12 ul. Koszalińska dz. 1/141 1 3 030 

13 ul. Koszalińska dz. 1/142 1 3 030 

14 ul. Koszalińska dz. 1/143 1 3 030 

15 ul. Koszalińska dz. 1/144 1 3 030 

16 ul. Wąwozowa dz. 53/5 1 563 
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17 ul. Wąwozowa dz. 53/6 1 538 

18 ul. Wąwozowa dz. 53/7 1 540 

19 ul. Wąwozowa dz. 53/8 1 540 

20 ul. Tczewska 7 1 487 

21 ul. Krańcowa 4 1 679 

22 ul. Kowarska 15 2 1 313 

23 ul. Kowarska 19 2 1 200 

24 ul. Dyniowa dz. 66/35 1 873 

25 ul. Dyniowa dz. 66/40 1 860 

26 ul. Memoraty dz. 1/161 1 473 

27 ul. Memoraty dz. 1/162 1 474 

28 ul. Memoraty dz. 1/163 1 643 

29 ul. Memoraty dz. 1/164 1 643 

30 ul. Wąwozowa dz. 53/13 1 733 

31 ul. Dyniowa dz. 66/29 1 816 

32 ul. Rzodkiewkowa dz 66/52 1 994 

33 ul. Gniewska-Tczewska dz. 237/2 1 441 

34 ul. Gniewska-Tczewska dz. 237/3, 237/4 2 947 

35 ul. Rzodkiewkowa dz 66/55 1 1 172 

36 ul. Starowiejska - Zagonowa 1 355 

37 ul. Lubieńska 13 i 15 2 1 046 

38 ul. Bodawska 2 1 199 

39 ul. Bóżnicza 13 1 539 

40 ul. Czarnucha 1 6 929 

41 ul. Gnieźnieńska I 9 8 168 

42 ul. Gnieźnieńska II 4 3 050 

43 ul. Rzodkiewkowa dz. 66/43 1 1 055 

44 ul. Dyniowa dz. 66/34 1 801 

45 ul. Dyniowa dz. 66/45 1 802 

46 ul. Dyniowa dz. 66/46 1 815 

47 ul. Rzodkiewkowa dz. 66/33 1 845 

48 ul. A.Jantar dz. 25/11 1 5 387 
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49 ul. A.Jantar dz. 25/7, 9/6 2 5 328 

50 ul. Rzodkiewkowa dz. 66/42 1 858 
 

  70 130 417 

 

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH (2019): 

W 2019 Poznań przekroczył poziom pół miliona metrów kwadratowych powierzchni biurowej 

– według danych Colliers dokładnie: 564 800 m2. W budowie pozostaje jeszcze 64 000 m2. 

Najważniejsze projekty to: 

 Nowy Rynek (Skanska) - inwestycja Nowy Rynek to wielofazowy projekt, który będzie 

się składał z 5 budynków o różnej funkcjonalności - od biurowej, przez hotelową, 

po mieszkaniową. Jeden z budynków został kupiony przez amerykańską firmę Franklin 

Templeton, siedzibę na Nowym Rynku ma również gigant branży convenience Żabka, 

przeprowadzkę do kompleksu Skanska planuje także firma ROCKWOOL GBS 

(działająca w sektorze usług nowoczesnych). 

 Giant Office – biurowiec powstał na poznańskim Grunwaldzie (ul. Głogowska/Górki), 

największą część zajmuje powierzchnia biurowa - ponad 15 tys. metrów kwadratowych, 

mniej, lokale handlowe i usługowe - prawie 2 tys. metrów kwadratowych. 

 Andersia Silver – czwarty i ostatni etap zabudowy Placu Andersa w Poznaniu, będzie 

to najwyższy budynek w Poznaniu (116 m), rozpoczęły się prace przygotowawcze, 

został wybrany wykonawca, zakończenie prac jest planowane na pierwszą poł. 2023 r. 

 inne projekty, których zakończenie jest planowane na okres 2020-2022: Zajezdnia 

Poznań, GB Office, Pixel II i III. 

STAŁA WSPÓŁPRACA BOI Z INNYMI INSTYTUCJAMI: 

 Cykliczna współpraca z poznańskim Chapterem ABSL, który działa na rzecz rozwoju 

sektora usług nowoczesnych w Poznaniu – przedstawiciele BOI uczestniczą  

w kwartalnych spotkaniach, podczas których prezentowane są aktualne informacje  

i bieżące projekty. 

 Ścisła współpraca z fundacją ProProgressio - organizacja zajmująca się rozwojem 

przedsiębiorczości w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sektora usług  

dla biznesu; działania Fundacji Pro Progressio skupijąa się wokół wsparcia miast  

w pozyskiwaniu inwestycji zagranicznych, edukacji przedsiębiorców oraz studentów  

z zakresu outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu i promocji działalności 

opartej o model outsourcingu – całoroczna współpraca z ProProgressio opiera  
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się na wymianie bieżących informacji nt. rynku BPO/SSC w Poznaniu (na łamach 

dwumiesięcznika „Outsourcing&More” oraz na stronie WWW cyklicznie publikowane 

są artykuły o Poznaniu; w 2019 roku zapadła także decyzja, aby BSS Forum oraz 

Outsourcing Stars Gala 2020 odbyły się w Poznaniu). 

 Współpraca z Portem Lotniczym „Ławica”  - współpraca w zakresie pozyskiwania 

nowych połączeń z/do Poznania oraz zwiększenie lub zmiana godzin połączeń  

już obecnych. Współpraca jest istotna w kontekście wsparcia obecnych inwestorów, 

ale także w pozyskiwaniu nowych. 

 Współpraca z Polsko-Brytyjską Izbą Handlową (BPCC) – udział Miasta jako Partnera 

w spotkaniach typu ‘business mixer’- wspieranie wzajemnej wymiany wiedzy, dobrych 

praktyk, wspieranie wymiany gospodarczej między Wielką Brytanią i Polską. 

 Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu - bieżąca współpraca, wymiana 

informacji. 

 Biura karier poznańskich uczelni  – bieżąca współpraca, wymiana informacji. 

 Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o. o. – bieżąca współpraca. 

 Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) – głównym celem spółki PAIH  

jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju  

oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw - współpraca 

instytucjonalna, bieżąca wymiana danych, wsparcie podczas wizyt potencjalnych 

inwestorów. 

 Polsko–Niemieckie Koło Gospodarcze w Poznaniu (DWK) – udział w cyklicznych 

spotkaniach, bieżąca wymiana informacji. 

 Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza (NPCC) – bieżąca współpraca, wymiana 

informacji. 

 Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza – bieżąca współpraca, wymiana informacji. 

 Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK) – bieżąca współpraca, 

wymiana informacji. 

 Wielkopolski Klub Kapitału  – bieżąca współpraca, wymiana informacji. 

 Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa – bieżąca współpraca, wymiana 

informacji. 

 Współpraca z COI przy stowarzyszeniu Gmin i Powiatów w zakresie pozyskiwania 

inwestorów, przede wszystkim z branży produkcyjnej i nieruchomości. 
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 Współpraca z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów przy Urzędzie 

Marszałkowskim. 

 Współpraca z Kostrzyńsko-Słubicką Strefą Ekonomiczną. 

 

Biuro Spraw Lokalowych 
1) Zadania wykonywane z zakresu polityki mieszkaniowej Miasta Poznań: 

 W roku 2019 zostało zawartych 9 umów z Poznańskim Towarzystwem Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o., dotyczących częściowej partycypacji Miasta Poznania  

w kosztach budowy lokalu mieszkalnego (wtórne zasiedlenie) w celu zwiększenia ilości 

lokali przeznaczonych dla Seniorów. W 2019 roku w ramach programu pomoc 

mieszkaniową otrzymało 48 gospodarstw domowych Seniorów. 

 W dniu 22 maja 2019 r. zawarto Aneks do umowy w sprawie warunków realizacji 

powierzonych zadań oraz przyznawania i rozliczania wsparcia działalności powierzonej 

pomiędzy Miastem Poznań oraz Spółką Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych 

Sp. z o.o. z dnia 31.07.2018 r. nr SLK-III.032.1.2018, który uzupełnia zapisy umowy  

o zobowiązania Spółki wynikające z umów finansowych z Europejskim Bankiem 

Inwestycyjnym i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.   

 W dniu 28 października 2019 r. podpisano dokument nr SLK-III.032.7.2019  

regulujący Zasady rozliczeń między spółką Zarząd Komunalnych Zasobów 

Lokalowych Sp. z o.o., a Miastem Poznań z tytułu realizacji dodatkowych zadań, 

stanowiący załącznik do Umowy w sprawie warunków realizacji powierzonych zadań 

oraz przyznawania i rozliczania wsparcia działalności powierzonej pomiędzy Miastem 

Poznań oraz Spółką ZKZL Sp. z o.o. z dnia 31.07.2018 r. 

 W roku 2019 zlecono wykonanie audytu rekompensaty z tytułu świadczenia usług  

w ogólnym interesie gospodarczym, otrzymanej przez Zarząd Komunalnych Zasobów 

Lokalowych Sp. z o.o. w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. W świetle uzyskanych 

wyników uznano, iż w badanym okresie maksymalna wartość rekompensaty  

jest wyższa od otrzymanego przez Spółkę wsparcia z tytułu realizacji usług 

publicznych. 

 Przygotowanie projektu uchwały Nr XIX/322/VIII/2019 Rady Miasta Poznania  

z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  

w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania w związku z koniecznością 
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dostosowania przepisów aktów prawa miejscowego do zmian do ustawy z dnia  

21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  

i o zmianie Kodeksu cywilnego. Projekt uchwały został przyjęty przez Radę Miasta 

Poznania w dniu 19 listopada 2019 r., z datą obowiązywania od 1 stycznia 2020 r.  

 Przygotowanie projektu uchwały Nr XIX/321/VIII/2019 Rady Miasta Poznania  

z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości 

stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych. Uchwała określa warunki 

udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali 

mieszkalnych, które pozostawały w całości albo w części w dyspozycji Policji i zostały 

z tej dyspozycji zwolnione. 

2) Zadania wykonywane z zakresu pomocy mieszkaniowej Miasta Poznań: 

opracowano roczne listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu 

socjalnego i lokalu mieszkalnego w 2020 roku.   

 Lista socjalna na 2020 r. obejmuje 346 osoby, w tym: 

 - 276 osoby przepisane z listy socjalnej na 2019 r. z powodu niezrealizowania  

ich uprawnienia w 2019 roku, 

- 70 osób "nowych", które ubiegały się o objęcie listą socjalną na 2020 r.   

 Lista mieszkaniowa na 2020 r. obejmuje 145 osób, w tym: 

- 28 osób przepisanych z listy mieszkaniowej na 2019 r. z powodu niezrealizowania 

ich uprawnienia w 2019 roku, 

- 117 osoby "nowe", które ubiegały się o objęcie listą mieszkaniową na 2020 r.   

Obie listy obejmują łącznie 491 osób, w tym: 

 - 304 osoby przepisane z listy na 2019 r. z powodu niezrealizowania ich uprawnienia 

w 2019 roku, 

- 187 osoby "nowe", które ubiegały się o objęcie listą na 2020 r. 

Minimalna liczba punktów wymagana do objęcia listami na 2020 r. (socjalną  

i mieszkaniową) ustalona została na poziomie 20 pkt. 

3) Zadania dotyczące wdrażania nowych projektów mieszkaniowych Miasta Poznań 

oraz nawiązywania w tym zakresie współpracy z innymi krajami. 

 Kontynuacja realizacji programu „Najem socjalny lokali ze wsparciem”. Celem 

programu jest zapewnienie osobom posiadającym uprawnienie do zawarcia umowy 

najmu lokalu socjalnego, na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania  
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oraz na podstawie niezrealizowanego wyroku sądowego, wsparcia z zakresu pomocy 

społecznej. W 2019 roku programem objęto 41 mieszkań w powierzchniach powyżej 

80 m², łącznie wsparcia udzielano w 136 lokalach. Przeprowadzono otwarty konkurs 

ofert na platformie internetowej www.witkac.pl, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku konkursu 

zawarto 6 umów z organizacjami pozarządowymi, które świadczą wsparcie  

w programie. W ramach programu „Najem socjalny lokali ze wsparciem” Miasto 

Poznań współpracuje z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Lokatorów, 

Stowarzyszeniem MONAR, Stowarzyszeniem Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia 

Psychicznego Zrozumieć i Pomóc, Przedsiębiorstwem Społecznym Diakonijna 

Spółka Zatrudnienia, Fundacją Pomocy Wzajemnej BARKA, Caritas Poznańską.  

 Przedstawicielka Biura Spraw Lokalowych, która jest Zastępcą Przewodniczącego 

grupy ds. bezdomności stowarzyszenia EUROCITIES, wzięła udział w posiedzeniu 

Komitetu Sterującego Forum Spraw Społecznych  w dniach 5-6 lutego 2019 r.  

w Brukseli. Na spotkaniu zostały omówione między innymi: strategia Forum Spraw 

Społecznych na lata 2019-2020, plany pracy poszczególnych grup roboczych na rok 

2019, metody pracy podczas spotkań poszczególnych grup roboczych. Posiedzenie 

grupy roboczej ds. bezdomności, włączenia mieszkaniowego i socjalnego Romów, 

migracji i integracji, miało miejsce w dniach 8-11 kwietnia 2019 r. w Tuluzie.  

W spotkaniu uczestniczyła przedstawicielka Biura Spraw Lokalowych  

oraz przedstawiciel Działu Pomocy Osobom Bezdomnym z Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie. 

 Podpisanie w dniu 29 sierpnia 2019 r. przez Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania 

Pana Bartosza Gussa przysięgi Miasta Poznania w sprawie przyjęcia zasad i praw 

wyrażonych w Europejskim Filarze Praw Socjalnych w ramach zasady 19, 

tj. mieszkalnictwa i pomocy dla bezdomnych. Podpisywanie, przez prezydentów 

miast europejskich, zobowiązań wynikających z Europejskiego Filaru Praw 

Socjalnych jest inicjatywą polityczną stowarzyszenia EUROCITIES. Celem 

działania jest pokazanie, iż miasta są aktywne w tworzeniu spójnej i solidarnej 

Europy, której podwaliny tworzy się na poziomie lokalnym.  

 Organizacja przez Biuro Spraw Lokalowych wraz z Wydziałem Wydział Rozwoju 

Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania w dniach 

1- 2 października 2019 r. spotkania grupy roboczej ds. bezdomności, działającej  
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w ramach stowarzyszenia Eurocities. Tematem przewodnim spotkania było: 

„Działania Miasta Poznań na rzecz wspierania nowych grup osób zagrożonych 

bezdomnością”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Cardiff, Glasgow, Lyon, 

Wiednia, Tallina, Saragossy, Brukseli i Gdańska.  

 Udział w Forum Spraw Społecznych Eurocities w dniach 22-24 października  

w Warszawie. Tematem przewodnim spotkania było ”Miasta inkluzywne: 

Zapewnienie socjalnego wsparcia i dobrobytu dla mieszkańców w każdym wieku”. 

Podczas spotkania Pani Dobrosława Janas zaprezentowała przysięgę Miasta 

Poznania w sprawie przyjęcia zasad i praw wyrażonych w Europejskim Filarze Praw 

Socjalnych, w ramach zasady nr 19 dotyczącej mieszkalnictwa i pomocy  

dla bezdomnych. 

 Realizacja pilotażowego programu „Mieszkań studyjnych dla seniorów”. Mieszkania 

studyjne dla seniorów to samodzielne lokale wyposażone w aneks kuchenny  

i łazienkę, które zostały wydzielone z mieszkań komunalnych  

o powierzchniach przekraczającej 80 m2. Celem programu jest :poprawa warunków 

mieszkaniowych i jakości zamieszkania seniorów, dostosowanie powierzchni 

zajmowanych mieszkań do ich potrzeb, ułatwienie realizacji programów 

skierowanych do seniorów, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów  

z powodów mieszkaniowych i społecznych. W ramach realizowanego programu  

w 2019 roku zasiedlono 9 mieszkań studyjnych dla seniorów. Program realizowany 

jest przez Biuro Spraw Lokalowych UMP we współpracy z Centrum Inicjatyw 

Senioralnych, ZKZL sp. z o.o. oraz MOPR. 

 

Gabinet Prezydenta 
I. W zakresie Oddziału Reprezentacji Prezydenta oraz Protokołu Dyplomatycznego 

W zakresie obsługi reprezentacyjnej, organizacyjnej oraz protokolarnej uroczystości, spotkań  

i wydarzeń z udziałem władz miasta Poznania: 

 udzielono pomocy innym wydziałom i biurom UMP w zakresie obsługi 

reprezentacyjnej, organizacyjnej oraz protokolarnej imprez, wydarzeń i uroczystości 

oraz zasad przygotowywania korespondencji kurtuazyjnej,  

 zamówiono 66 bukietów okolicznościowych, 119 wieńców i wiązanek  

oraz 2 kompozycje/oprawy kwiatowe. 
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Przygotowywano uroczystości świąteczne i rocznicowe, wydarzenia okolicznościowe  

oraz inne spotkania z udziałem władz miasta, jak również ich reprezentantów:  

1. 11 stycznia 2019 r. - organizacja spotkania noworocznego Prezydenta Miasta Poznania  

w Centrum Kultury Zamek z udziałem władz miasta Poznania i zaproszonych gości; 

2. 21 lutego 2019 r. – 77. rocznica akcji sabotażowej żołnierzy Armii Krajowej 

„Bollwerk” w niemieckich magazynach w Poznaniu; 

3. 23 lutego 2019 r.  – obchody 74. rocznicy zakończenia okupacji niemieckiej i walk  

o Poznań. Na Cmentarzu Komunalnym na Miłostowie odbyła się ceremonia złożenia 

kwiatów w kwaterach żołnierzy polskich, radzieckich oraz niemieckich. Władze miasta 

Poznania reprezentował Zastępca Prezydenta, pan Mariusz Wiśniewski. W południe 

odbyły się centralne uroczystości rocznicowe na poznańskiej Cytadeli. Kwiaty  

pod Pomnikami: Żołnierzy Radzieckich, Cytadelowców oraz Żołnierzy Alianckich 

złożył Prezydent Miasta Poznania, pan Jacek Jaśkowiak. W spotkaniu z kombatantami-

cytadelowcami w Sali Błękitnej udział wziął Zastępca Prezydenta Miasta Poznania,  

pan Jędrzej Solarski. 

4. 31 marca 2019 r. – 76. rocznica Akcji pod Arsenałem. Miasto Poznań było 

współorganizatorem uroczystości wraz z Komendą Chorągwi Wielkopolskiej ZHP  

oraz Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej, panem Zenonem 

Wechmannem. W ramach obchodów rocznicowych w Urzędzie Miasta Poznania 

odbyło  się spotkanie harcerskich pokoleń upamiętniające wydarzenia sprzed 76 lat. 

Władze Miasta reprezentowała pani Joanna Skrzypek, Zastępca Dyrektora Gabinetu 

Prezydenta. 

5. 3 maja 2019 r. – uroczyste obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  

W mszy św. w poznańskiej farze udział wziął Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, 

pan Mariusz Wiśniewski. W uroczystości głównej na Placu Wolności udział wziął 

Prezydent Miasta Poznania, pan Jacek Jaśkowiak. 

6. 4 czerwca 2019 r. – Dzień Hołdu i Pamięci Ofiar Reżimu Komunistycznego. Władze 

Miasta Poznania podczas uroczystości w Zespole Szkół Komunikacji oraz pod tablicą 

pamiątkową reprezentował pan Jędrzej Solarski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania. 

Uroczystość została zorganizowana w porozumieniu z Zespołem Szkół Komunikacji  

w Poznaniu. 

7. 13-28 czerwca 2019 r. – organizacja wydarzeń w ramach obchodów 63. rocznicy 

Poznańskiego Czerwca ’56, w tym: 
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 11 czerwca  - VI edycja Akcji „Światełko dla Czerwca ‘56”. Uczniowie spotkali 

się na Cmentarzu na Dębcu, przy grobach Henryka Błażejaka oraz Henryka 

Nowickiego, aby uporządkować mogiły Czerwcowców. Współorganizatorem 

spotkania było Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956. W spotkaniu 

udział wziął Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, pan Jędrzej Solarski. 

 13 czerwca - na placu Mickiewicza odbyło się spotkanie młodzieży 

pod Pomnikiem Poznańskiego Czerwca ’56. Współorganizatorem wydarzenia 

było Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956. Władze miasta 

reprezentował Zastępca Prezydenta, pan Mariusz Wiśniewski. 

 21 czerwca - w dawnej Zajezdni MPK przy ul. Gajowej w Poznaniu 

Stowarzyszenie Teatralne Antrakt przedstawiło spektakl poświęcony trzem 

bohaterskim tramwajarkom: Helenie Przybyłek, Stanisławie Sobańskiej i Marii 

Kapturskiej. W spotkaniu udział wziął Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, pan 

Jędrzej Solarski. 

 23 czerwca - msza św. w intencji Ofiar Czerwca ’56 i pracowników szpitala  

im. F. Raszei w kaplicy szpitala przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu. Władze 

Miasta Poznania reprezentowała Skarbnik Miasta, pani Barbara Sajnaj. Po mszy 

pod tablicą pamiątkową umiejscowioną na gmachu szpitala Zastępca Prezydenta, 

pan Bartosz Guss oraz Skarbnik Miasta, pani Barbara Sajnaj  

wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Poznania, panem Grzegorzem 

Ganowiczem złożyli kwiaty. Kwiaty zostały następnie złożone również  

pod tablicą Romka Strzałkowskiego, pod tablicą Petera Mansfelda i na skwerze  

im. dr. J. Granatowicza. W tych uroczystościach władze miasta reprezentowali: 

Zastępca Prezydenta, pan Bartosz Guss oraz Przewodniczący Rady Miasta 

Poznania, pan Grzegorz Ganowicz. Następnie uczestnicy uroczystości przejechali 

na metę Biegu historycznego Czerwiec ’56. 

 27 czerwca – uroczystość pod Pomnikiem Adwokatów-Obrońców Bohaterów 

Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r. oraz Oskarżonych w Procesach 

Politycznych, gdzie miało miejsce złożenie kwiatów. Władze Poznania 

reprezentowała Zastępczyni Prezydenta, pani Katarzyna Kierzek-Koperska.  

Wieczorem odbyło się spotkanie uczestników, kombatantów Poznańskiego 

Czerwca ’56 i ich rodzin z władzami wojewódzkimi i miejskimi. W spotkaniu 
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wziął udział pan Mariusz Wiśniewski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania.  

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia. 

 28 czerwca: 

- złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową bramy Fabryki Pojazdów 

Szynowych (dawna W3) H. Cegielskiego. Współorganizatorem 

uroczystości było NSZZ Solidarność H. Cegielski-Poznań SA. Kwiaty 

złożył Sekretarz Miasta Poznania, pan Stanisław Tamm.  

- złożenie kwiatów pod tablicą studentów poległych w Czerwcu ’56. 

Współorganizatorem uroczystości było Kolegium Rektorów Miasta 

Poznania. Kwiaty złożyli: Zastępczyni Prezydenta Miasta Poznania, pani 

Katarzyna Kierzek-Koperska oraz Przewodniczący Rady Miasta 

Poznania, pan Grzegorz Ganowicz.  

- złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową ZNTK S.A. 

Współorganizatorem uroczystości była Komisja Zakładowa NSZZ 

„Solidarność” ZNTK S.A. Kwiaty złożyli: Zastępczyni Prezydenta Miasta 

Poznania, pani Katarzyna Kierzek-Koperska oraz Przewodniczący Rady 

Miasta Poznania, pan Grzegorz Ganowicz. 

- pod tablicą przy dawnej zajezdni MPK przy ulicy Gajowej kwiaty złożył 

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, pan Mariusz Wiśniewski  

oraz Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania, pani Agnieszka 

Lewandowska. Współorganizatorem tej uroczystości była Komisja 

Zakładowa NSZZ „Solidarność” MPK Poznań Sp. z o.o. 

- złożenie wspólnej wiązanki kwiatów na skwerze im. Trzech Tramwajarek 

- Prezesi związków Czerwca ’56, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania,  

pan Mariusz Wiśniewski oraz Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 

Poznania, pani Agnieszka Lewandowska. 

- uroczystość przy Pomniku Poległych w Powstaniu Poznańskim  

28-30 czerwca 1956 r. przy ul. Kochanowskiego. Uroczystość 

organizował Związek Kombatantów i Uczestników Powstania 

Poznańskiego Czerwca 1956. Miasto reprezentował pan Witold Rewers, 

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania.  

Po uroczystości przy pomniku odbyło się złożenie kwiatów pod tablicą 
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pamiątkową umieszczoną na gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji  

w Poznaniu. 

- uroczystość przy Bramie Głównej H. Cegielski – Poznań S.A. Prezydenta 

Miasta Poznania reprezentował Zastępca, pan Mariusz Wiśniewski. 

Towarzyszyła mu Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania, 

pani Dominika Król.  

- msza  św. w Kościele oo. Dominikanów  celebrowana  

przez ks. biskupa Szymona Stułkowskiego w intencji Ofiar Czerwca ’56 

zamówiona przez ZR Wlkp. NSZZ „Solidarność” oraz Komitet Obchodów 

Rocznic Powstania Poznańskiego Czerwca ’56. W mszy uczestniczył 

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, pan Mariusz Wiśniewski.   

- Po mszy miało miejsce uroczyste przejście pod Pomnik Poznańskiego 

Czerwca ’56, gdzie odbyły się uroczystości główne. W uroczystości udział 

wzięli Prezydent Miasta Poznania, pan Jacek Jaśkowiak oraz Zastępca, 

pan Mariusz Wiśniewski. Po okolicznościowych przemówieniach, kwiaty 

pod Pomnikiem Poznańskiego Czerwca ’56 złożyli: Prezydent Miasta 

Poznania oraz Przewodniczący Rady Miasta Poznania.  

8. 31 sierpnia 2019 r. – Dzień Solidarności i Wolności – w uroczystościach udział wzięli 

Sekretarz Miasta Poznania, pan Stanisław Tamm oraz Zastępcy Prezydenta Miasta 

Poznania, pani Katarzyna Kierzek-Koperska i pan Jędrzej Solarski, 

9. 23 września 2019 r. – Dzień Hołdu i Pamięci Ofiar Komunizmu. Uroczystości 

współorganizowali: Prezydent Miasta Poznania, wielkopolski oddział Związku 

Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego oraz Zespół Szkół Gimnazjalno-

Licealnych w Poznaniu. Władze Miasta Poznania podczas uroczystości w auli Zespołu 

Szkół Gimnazjalno-Licealnych oraz pod tablicą pamiątkową reprezentował 

pan Mariusz Wiśniewski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania,  

10. 23 października 2019 r. – 63. rocznica Powstania Węgierskiego 1956 roku. Głównym 

organizatorem uroczystości był Prezydent Miasta Poznania. Kwiaty pod tablicami 

pamiątkowymi Romka Strzałkowskiego i Petera Mansfelda złożył Zastępca Prezydenta 

Miasta Poznania, pan Jędrzej Solarski. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele 

strony węgierskiej: Ambasador Węgier, pani Orsolya Zsuzsanna Kovács, Ákos 

Engelmayer, Ambasador Węgier w latach 1990-1995 oraz Dyrektor Węgierskiego 
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Instytutu Kultury w Warszawie, pan Janos Tischler. Oficjalne uroczystości zakończyła 

część artystyczna w Kinie Rialto, 

11. 31 października 2019 r. – w imieniu Prezydenta Poznania pracownicy Urzędu Miasta 

złożyli kwiaty na grobach zasłużonych poznaniaków, którzy odeszli w tym roku –  

na cmentarzach na Junikowie, Miłostowie oraz na cmentarzu przy ul. Jasna Rola  

i Nowina – przygotowanie udziału reprezentacji władz miasta, 

12. 1 listopada 2019 r. – Wszystkich Świętych –   wspólne złożenie kwiatów przez 

Prezydenta Miasta Poznania i przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych, 

służb mundurowych oraz duchowieństwa na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan oraz 

przy poznańskich pomnikach. W listopadowym spotkaniu w Dniu Wszystkich Świętych 

udział wziął Prezydent Miasta Poznania – pan Jacek Jaśkowiak, 

13. 18 grudnia 2019 r. – uroczysta ceremonia pochówku prochów Powstańca 

Wielkopolskiego i współtwórcy harcerstwa pułkownika Wincentego Wierzejewskiego 

oraz jego małżonki Winifred Mary Wierzejewskiej z domu Powell na Cmentarzu 

Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu. 

Współorganizatorami uroczystości byli Prezydent Miasta Poznania, Marszałek 

Województwa Wielkopolskiego, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 

1918-1919 oraz Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu. Ceremonię pogrzebową  

na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan poprzedziła Msza święta w Bazylice  

św. Józefa na Wzgórzu św. Wojciecha. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele 

władz samorządowych, Wojsko Polskie, Związek Harcerstwa Polskiego oraz Związek 

Harcerstwa Rzeczypospolitej. Prezydenta Miasta Poznania reprezentował Zastępca 

Prezydenta, pan Jędrzej Solarski. 

W ramach realizacji kontaktów publicznych Prezydenta Poznania udzielono organizacyjnego 

wsparcia dla wydarzeń lub przygotowano udział władz miasta w następujących 

uroczystościach: 

1. 5 stycznia 2019 r. – przygotowanie udziału Zastępczyni Prezydenta Miasta Poznania, 

Pani Katarzyny Kierzek-Koperskiej w obchodach 100. rocznicy zdobycia lotniska 

Ławica przez Powstańców Wielkopolskich, 

2. 11 stycznia 2019 r. – uroczystości pogrzebowe śp. Roberta Werle, Prezesa 

Automobilklubu Wielkopolska. W uroczystości udział wziął Prezydent Miasta 

Poznania, pan Jacek Jaśkowiak. Towarzyszył mu Zastępca, pan Mariusz Wiśniewski – 

przygotowanie udziału władz miasta, 
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3. 10 lutego 2019 r. – wsparcie organizacji obchodów 79. rocznicy pierwszej masowej 

zsyłki Polaków na Sybir. Przy Pomniku Ofiar Katynia i Sybiru odbyła się uroczystość 

oraz ceremonia złożenia kwiatów. Władze Miasta Poznania reprezentował dyrektor 

Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, pan Witold Rewers,  

4. 16 lutego 2019 r. – przygotowanie udziału władz miasta w uroczystym apelu z okazji 

75. rocznicy zamordowania Pierwszego Naczelnika Szarych Szeregów hm. Floriana 

Marciniaka (Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII). Władze Miasta Poznania 

reprezentowała pani Joanna Skrzypek, Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta,  

5. 16 lutego 2019 r. – wsparcie organizacji uroczystości nadania nazwy Skwerowi 

Skautów Powstańców Wielkopolskich. Uroczystość odbyła się na placu  

przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 1918-1919. Władze Miasta Poznania 

reprezentowała Zastępczyni Prezydenta, pani Katarzyna Kierzek-Koperska, 

6. 17 lutego 2019 r. – przygotowanie udziału władz miasta w uroczystym apelu 

podsumowującym Zlot Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego  

na Placu Wolności w Poznaniu oraz Mszy Św. w intencji Powstańców Wielkopolskich 

w poznańskiej Farze. Władze Miasta Poznania reprezentował Zastępca Prezydenta,  

pan Jędrzej Solarski, 

7. 1 marca 2019 r. – przygotowanie udziału władz miasta w Narodowym Dniu Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych. Władze miasta Poznania reprezentował Zastępca Prezydenta, 

pan Jędrzej Solarski, który złożył kwiaty pod Pomnikiem Polskiego Państwa 

Podziemnego i Armii Krajowej, 

8. 3 marca 2019 r. – wsparcie organizacji uroczystości 79. rocznicy wydania 

zbrodniczego rozkazu śmierci na oficerów Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Policji, 

służby więziennej, Korpusu Ochrony Pogranicza oraz innych grup jeńców, zabranych 

do niewoli w czasie napaści sowieckiej na Polskę. Władze miasta Poznania 

reprezentowała Zastępczyni Dyrektora Gabinetu Prezydenta, pani Joanna Skrzypek, 

która złożyła kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Katynia i Sybiru, 

9. 21 marca 2019 r. – przygotowanie udziału reprezentanta władz miasta w uroczystości 

upamiętniającej egzekucję Petera Mansfelda. W imieniu władz miasta Poznania kwiaty 

pod tablicami Petera Mansfelda i Romka Strzałkowskiego złożyła pani Joanna 

Skrzypek, Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta,  

10. 24 marca 2019 r. - wsparcie organizacji obchodów 75. rocznicy Wielkiej Ucieczki. 

Uroczystość organizowała Ambasada Brytyjska w Warszawie we współpracy  
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z poznańskim Konsulatem Honorowym oraz Miastem Poznań. W uroczystości udział 

wzięło około 300 osób, w tym liczne delegacje przedstawicielstw dyplomatycznych 

oraz delegacja żołnierzy sił lotniczych Wielkiej Brytanii RAF. Władze Miasta 

reprezentowała Zastępczyni Prezydenta Miasta Poznania, pani Katarzyna Kierzek-

Koperska, 

11. 27 marca 2019 r. – przygotowanie udziału władz miasta w uroczystości pogrzebowej 

śp. Zbigniewa Burkietowicza, Dyrektora Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego  

Nr 2 w Poznaniu. W uroczystości w imieniu władz miasta Poznania udział wziął 

Sekretarz Miasta Poznania, pan Stanisław Tamm, 

12. 4 kwietnia 2019 r. – przygotowanie udziału władz miasta w uroczystości pogrzebowej 

śp. Roberta Mirzyńskiego, Dyrektora Bramy Poznania ICHOT. W uroczystościach 

pogrzebowych w imieniu władz miasta Poznania udział wziął Zastępca Prezydenta,  

pan Bartosz Guss, 

13. 5 kwietnia 2019 r. – przygotowanie udziału władz miasta w uroczystości uczczenia 

pamięci ofiar okupacji niemieckiej 1939-45. W uroczystości udział wzięła Zastępczyni 

Prezydenta Miasta Poznania, pani Katarzyna Kierzek-Koperska. Złożone zostały 

kwiaty pod Ścianą Śmierci, 

14. 11 kwietnia 2019 r. – przygotowanie udziału władz miasta w uroczystości uczczenia 

pamięci twórcy pracy organicznej, Karola Marcinkowskiego. Kwiaty pod Pomnikiem 

Karola Marcinkowskiego złożył Zastępca Prezydenta Miasta, pan Jędrzej Solarski, 

15. 12 kwietnia 2019 r. – przygotowanie udziału władz miasta w obchodach 79. rocznicy 

Zbrodni Katyńskiej i drugiej masowej zsyłki Polaków na Sybir. W Mszy Świętej  

w Kościele Ojców Dominikanów udział wziął Zastępca Prezydenta, pan Jędrzej 

Solarski. W uroczystości przy pomniku Ofiar Katynia i Sybiru udział wziął Prezydent 

Miasta Poznania, pan Jacek Jaśkowiak, 

16. 26 kwietnia 2019 r. - przy wejściu na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan odbyło  

się uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą mieszkańców Poznania  

i Wielkopolski – ofiary II wojny światowej. Kwiaty w imieniu władz Miasta Poznania 

złożyła Zastępczyni Dyrektora Gabinetu Prezydenta, pani Joanna Skrzypek 

– przygotowanie udziału reprezentanta władz miasta, 

17. 1 maja 2019 r. - Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy - Dzień św. Józefa 

Robotnika oraz 15-lecie wejścia Polski do UE. Zastępca Dyrektora Gabinetu 

Prezydenta, pani Joanna Skrzypek w imieniu władz miasta Poznania wzięła udział  



63 

 

w uroczystościach związanych ze Świętem Ludzi Pracy. Po mszy św. w kościele  

pw. Najświętszego Zbawiciela przy ul. Fredry odbyła się ceremonia złożenia kwiatów 

pod Pomnikiem Ofiar Czerwca 1956 r. na placu Adama Mickiewicza – wsparcie 

organizacyjne i przygotowanie udziału władz miasta, 

18. 8 maja 2019 r. – przygotowanie udziału władz miasta 74. rocznicy zakończenia  

II wojny światowej w Europie 

19. 14 maja 2019 r. – przygotowanie udziału władz miasta w 79. rocznicy Pomordowania 

Policjantów Policji Państwowej województwa poznańskiego II RP. Wiązankę kwiatów 

w imieniu władz miasta Poznania złożył pan Witold Rewers, Dyrektor Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu, 

20. 22 maja 2019 r. – przygotowanie udziału władz miasta w uroczystości z okazji  

95. urodzin pana dha Zbigniewa Podeszwy, Przewodniczącego Stowarzyszenia Szarych 

Szeregów. Władze miasta Poznania reprezentowała Zastępczyni Dyrektora Gabinetu 

Prezydenta, pani Joanna Skrzypek, 

21. 29 maja 2019 r. – przygotowanie udziału władz miasta w Dniu Weterana Działań Poza 

Granicami Państwa oraz Międzynarodowym Dniu Uczestnika Misji Pokojowych 

Organizacji Narodów Zjednoczonych. Kwiaty w imieniu władz miasta Poznania złożył 

pan Witold Rewers, Dyrektor Wydziału  Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa , 

22. 6 czerwca 2019 r. – przygotowanie udziału władz miasta w pogrzebie śp. Bogumiły 

Maćkowiak, długoletniej działaczki osiedlowej. Władze miasta reprezentował dyrektor 

Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, 

23. 11 czerwca 2019 r. – przygotowanie udziału władz miasta w pogrzebie śp. Teresy 

Dzierli, Przewodniczącej Zarządu Osiedla Świt. Prezydenta Miasta Poznania 

reprezentował dyrektor Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, pan 

Arkadiusz Bujak 

24. 18 czerwca 2019 r. – przygotowanie udziału władz miasta w 75. rocznicy 

zamordowania gen. Henryka Kowalówki – Żabikowo. Udział w wydarzeniu w imieniu 

Prezydenta Miasta Poznania wziął Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury, pan Cezary 

Ostrowski, 

25. 11 lipca 2019 r. – przygotowanie udziału władz miasta w 76. rocznicy Krwawej 

Niedzieli na Wołyniu. Władze Miasta reprezentowane były przez pracownika Wydziału 

Kultury, pana Rafała Ratajczaka, 
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26. 14 lipca 2019 r. – przygotowanie udziału władz miasta w Narodowym Święcie Francji. 

Władze Miasta reprezentowała pani Anna Wawdysz, Zastępczyni Dyrektora Wydziału 

Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, 

27. 17 lipca 2019 r. – przygotowanie udziału władz miasta w pogrzebie śp. Ryszarda Bąka, 

wieloletniego działacza osiedlowego. Władze miasta reprezentowane były przez 

Sekretarza Miasta, pana Stanisława Tamma, 

28. 20 lipca 2019 r. – przygotowanie udziału władz miasta w pogrzebie śp. Pawła 

Szwedziaka, sportowca i wieloletniego trenera. W uroczystościach pogrzebowych 

udział wziął Prezydent Miasta Poznania, pan Jacek Jaśkowiak, 

29. 26 lipca 2019 r. – przygotowanie udziału władz miasta w pogrzebie śp. Mirosława 

Wostala. Władze Miasta Poznania reprezentowane były przez pracownika Wydziału 

Kultury, 

30. 1 września 2019 r. – wsparcie organizacji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej  

– w poznańskich uroczystościach udział wziął Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, 

pan Mariusz Wiśniewski, który złożył kwiaty pod Pomnikiem Armii Poznań.  

W gdańskich uroczystościach władze Miasta Poznania reprezentowała Zastępczyni 

Prezydenta Miasta Poznania, pani Katarzyna Kierzek-Koperska oraz Pełnomocniczka 

Prezydenta, pani Anna Aleksandrzak, 

31. 5 września 2019 r. – przygotowanie udziału władz miasta w pogrzebie śp. Andrzeja 

Białasa, byłego dyrektora Gabinetu Prezydenta, Pełnomocnika Prezydenta  

ds. społeczeństwa obywatelskiego. Udział w uroczystościach pogrzebowych wziął 

Prezydent Miasta Poznania, pan Jacek Jaśkowiak wraz z Zastępcami, Skarbnikiem  

i Sekretarzem 

32. 7 września 2019 r. – przygotowanie udziału władz miasta w pogrzebie  

śp. prof. Krystyny Zawilskiej, specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, 

hematologii i angiologii. Władze miasta reprezentował Zastępca Dyrektora Wydziału 

Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, pan Kazimierz Śliwiński, 

33. 17 września 2019 r. – wsparcie organizacji 80. rocznicy wkroczenia wojsk sowieckich 

do Polski. Władze Miasta Poznania podczas Mszy Św. reprezentowała Skarbnik Miasta 

Poznania, pani Barbara Sajnaj. W uroczystości przy Pomniku Ofiar Katynia  

i Sybiru wziął udział Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, pan Mariusz Wiśniewski.  

34. 20 września 2019 r. – przygotowanie udziału władz miasta w pogrzebie 

sprowadzonych z Zakopanego szczątków przedwojennego Radcy Magistratu 
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Władysława Berkana. W uroczystości pogrzebowej udział wziął Zastępca Prezydenta 

Miasta Poznania, pan Mariusz Wiśniewski, 

35. 20 września 2019 r. – przygotowanie udziału władz miasta w 80. rocznicy utworzenia 

przez władze ZSRR pierwszych obozów dla polskich oficerów, żołnierzy i policjantów. 

W uroczystości organizowanej przez poznańskie Stowarzyszenie „Katyń” władze 

miasta Poznania reprezentowała Zastępczyni Dyrektora Gabinetu Prezydenta, pani 

Joanna Skrzypek, 

36. 24 września 2019 r. – przygotowanie udziału władz miasta w pogrzebie śp. Arkadiusza 

Maciejewskiego, kustosza Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli.  

W uroczystości na Cmentarzu Miłostowo w imieniu władz miasta Poznania udział wziął 

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, pan Jędrzej Solarski, 

37. 27 września 2019 r. – przygotowanie udziału władz miasta w uroczystości 

upamiętniającej 80. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. W Mszy  

Św. AKowskiej w Kościele pw. Najświętszego Zbawiciela udział wziął Sekretarz 

Miasta Poznania, pan Stanisław Tamm. W uroczystości przy Pomniku Polskiego 

Państwa Podziemnego i Armii Krajowej władze miasta reprezentował Zastępca 

Prezydenta, pan Bartosz Guss, 

38. 30 września 2019 r. – zrealizowanie projektu zakładającego przygotowanie 250 szt. 

statuetek, które zostaną wręczone członkom Oddziału Wielkopolskiego Związku 

Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego z okazji jubileuszu 30-lecia 

działalności Związku, 

39. 8 października 2019 r. – przygotowanie udziału władz miasta w pogrzebie  

śp. Tadeusza Pateckiego, Prezesa Stowarzyszenia "Katyń". W uroczystości udział wziął 

Sekretarz Miasta Poznania, pan Stanisław Tamm, 

40. 10 października 2019 r. – udział Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania, Pana Jędrzeja 

Solarskiego, w Ekumenicznym Święcie Biblii, 

41. 12 października 2019 r. – przygotowanie udziału władz miasta w uroczystości 

upamiętniającej ofiary niemieckiej eksterminacji w KL Posen w Muzeum Martyrologii 

Wielkopolan – Fort VII. W uroczystości uczestniczył Zastępca Prezydenta Miasta 

Poznania, pan Jędrzej Solarski, 

42. 19 października odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 300-lecia przybycia 

osadników bamberskich do Poznania. W murach Urzędu Miasta przywitano delegację  

z miasta Bamberg, na czele z Nadburmistrzem Andreasem Starke. Spotkanie prowadził 
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Prezydent Miasta Poznania, pan Jacek Jaśkowiak oraz Zastępca Prezydenta, pan Jędrzej 

Solarski. W spotkaniu wziął udział także Przewodniczący Rady Miasta Poznania, 

pan Grzegorz Ganowicz. Podczas uroczystego Koncertu w Auli Uniwersyteckiej, 

Zastępca Prezydenta, pan Jędrzej Solarski wręczył Towarzystwu Bambrów 

Poznańskich Srebrną Pieczęć Miasta Poznania za szczególne zasługi dla Miasta, 

43. 21 października 2019 – odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci walczących  

o wolność kombatantów-harcerzy i członków wielu pokoleń V Hufca Harcerzy  

im. ks. Józefa Poniatowskiego w Poznaniu. W imieniu Prezydenta Miasta Poznania 

udział w uroczystości wzięła Zastępczyni Dyrektora Gabinetu Prezydenta, pani Joanna 

Skrzypek,  

44. 22 października 2019 r. – przygotowanie udziału władz miasta w pogrzebie śp. Józefa 

Bancewicza, długoletniego pracownika  Politechniki Poznańskiej, Przewodniczącego 

KZ NSZZ "Solidarność" Politechniki Poznańskiej. W uroczystości pogrzebowej udział 

wziął w imieniu władz miasta pracownik Wydziału Kultury, 

45. 31 października 2019 r. – przygotowanie udziału władz miasta w uroczystości 

pogrzebowej śp. prof. Jacka Łuczaka, twórcy Hospicjum Palium.  W uroczystościach 

pogrzebowych udział wziął Prezydent Miasta Poznania, pan Jacek Jaśkowiak  

wraz z Zastępcami, 

46. 5 listopada odbyła się uroczystość z okazji 80. rocznicy pierwszych uwięzień  

w obozie przesiedleńczym Poznań Głowna, z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta 

Poznania, pana Jędrzeja Solarskiego oraz współprzewodniczącej Rady Miasta 

Poznania, pani Dominiki Król, 

47. 5 listopada 2019 r. – wsparcie organizacji Brytyjskiego Dnia Pamięci – Remembrance 

Day na Cmentarzu Wspólnoty Brytyjskiej na poznańskiej Cytadeli. Głównym 

organizatorem był Brytyjski Konsul Honorowy w Poznaniu, pan Włodzimierz 

Walkowiak. W imieniu władz miasta Poznania kwiaty złożyła Zastępczyni Prezydenta, 

pani Katarzyna Kierzek-Koperska, 

48. 11 listopada 2019 r. – uroczystości Święta Niepodległości oraz Imieniny Ulicy 

Św. Marcin. W uroczystościach udział wziął Prezydent Miasta Poznania, pan Jacek 

Jaśkowiak – wsparcie organizacyjne i przygotowanie udziału władz miasta, 

49. 15 listopada 2019 r. – wsparcie organizacji Jubileuszu XXV-lecia Konsulatu Wielkiej 

Brytanii w Poznaniu. Podczas jubileuszowego spotkania w Sali Białej Urzędu Miasta  
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w imieniu Prezydenta Miasta Poznania przemówienie wygłosiła Zastępczyni 

Prezydenta, pani Katarzyna Kierzek-Koperska, 

50. 17 listopada 2019 r. – przygotowanie udziału władz miasta w mszy św. w intencji 

władców polskich z dynastii Piastów odprawionej w Katedrze Poznańskiej na Ostrowie 

Tumskim. W mszy udział wziął Zastępca Prezydenta, pan Jędrzej Solarski. 

Bezpośrednio po mszy Zastępca złożył kwiaty w Katedrze w Kaplicy Złotej  

oraz w Kaplicy Królewskiej, 

51. 13 grudnia 2019 r. – wsparcie organizacji obchodów 38. rocznicy wprowadzenia stanu 

wojennego w Polsce. W Mszy Św. w kościele oo. Dominikanów uczestniczył Sekretarz 

Miasta Poznania, pan Stanisław Tamm. W głównych uroczystościach pod Pomnikiem 

Poznańskiego Czerwca 1956 r. uczestniczył Zastępca Prezydenta Miasta Poznania,  

pan Bartosz Guss, 

52. 15 grudnia 2019 r. – miało miejsce uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła 

Pokoju. W uroczystości wziął udział Zastępca Prezydenta Miasta Poznania,  

pan Mariusz Wiśniewski, 

53. 27 grudnia 2019 r. – przygotowanie udziału władz miasta w poznańskich obchodach  

101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Pod pomnikiem Powstańców 

Wielkopolskich w kwaterze Powstańców Wielkopolskich na Cmentarzu Junikowskim 

kwiaty w imieniu władz miasta złożyła Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta, pani 

Joanna Skrzypek. Wspólne kwiaty od „Władz Ziemi Wielkopolskiej” na Cmentarzu 

Zasłużonych Wielkopolan oraz tablicami i pomnikami  złożyli Prezydent Jacek 

Jaśkowiak oraz Zastępca Prezydenta Mariusz Wiśniewski. W Mszy Świętej w intencji 

Powstańców Wielkopolskich w Farze Poznańskiej uczestniczył Zastępca Prezydenta 

Miasta Poznania, pan Mariusz Wiśniewski. Uroczystość główna i złożenie wiązanek 

przy pomniku Powstańców Wielkopolskich odbyła się z udziałem Prezydenta Miasta 

Poznania, pana Jacka Jaśkowiaka oraz Zastępcy PMP, pana Mariusza Wiśniewskiego. 

Wieczorny koncert „Gdy szedłem raz od Warty” odbył  

się z udziałem Skarbnik Miasta Poznania, pani Barbary Sajnaj. Zaś w koncercie 

„Wielkopolanie śpiewają Niepodległej” na Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania, udział 

wziął Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, pan Mariusz Wiśniewski, 

54. 28 grudnia 2019 r. – przygotowanie udziału władz miasta w warszawskich obchodach 

101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Prezydenta Miasta Poznania 

reprezentował Zastępca Prezydenta, pan Jędrzej Solarski. 
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W ramach realizacji zadań z zakresu obsługi protokolarnej Prezydenta zorganizowano oraz 

przeprowadzono wizyty ambasadorów oraz spotkania z władzami Miasta Poznania: 

1. 14 stycznia br. - w Urzędzie Miasta Poznania odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta 

Poznania, pana Jacka Jaśkowiaka z panem Hansem Jörgiem Neumannem, Konsulem 

Generalnym Republiki Federalnej Niemiec. Konsulowi towarzyszyli: pani Jana 

Orlowski, Zastępca Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec  

oraz pan Christoph Garschynski, Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec 

w Poznaniu. W spotkaniu udział wzięli ponadto: pani Joanna Skrzypek, Zastępca 

Dyrektora Gabinetu Prezydenta, pani Iwona Matuszczak-Szulc, Dyrektor Wydziału 

Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, pan Grzegorz Kamiński, Dyrektor 

Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Rozmowy dotyczyły sytuacji 

gospodarczej Poznania, polityki infrastrukturalnej oraz szeroko rozumianej współpracy 

Niemiec z naszym miastem. 

2. 17 stycznia 2019 r. - w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się spotkanie 

Prezydenta Miasta Poznania, pana Jacka Jaśkowiaka z Poznańskim Korpusem 

Konsularnym. W corocznym spotkaniu udział wzięli członkowie Poznańskiego 

Korpusu Konsularnego. Prezydentowi towarzyszyli: jego zastępcy – pan Mariusz 

Wiśniewski, pan Jędrzej Solarski, pani Katarzyna Kierzek-Koperska oraz pan Stanisław 

Tamm, Sekretarz Miasta Poznania, pani Barbara Sajnaj, Skarbnik Miasta Poznania  

i pani Joanna Skrzypek, Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta. Podczas spotkania 

Prezydent przedstawił Konsulom priorytety działań na nadchodzący rok. Poznańscy 

Konsulowie zaprezentowali z kolei priorytety swych działań w kolejnym roku, 

omawiając zwłaszcza te przedsięwzięcia, przy organizacji których potrzebna będzie 

pomoc, wsparcie i współpraca z Miastem. 

3. 12 lutego 2019 r. - oficjalną wizytę w Urzędzie Miasta Poznania złożył Ambasador 

Włoch, pan Aldo Amati. Ambasadorowi towarzyszyła Konsul Honorowa Włoch,  

pani Karolina Pinna. Ambasadora przyjął Zastępca Prezydenta Miasta Poznania,  

pan Mariusz Wiśniewski. 

4. 11 marca 2019 r. - odbyło się przyjęcie koktajlowe organizowane przez Konsula 

Honorowego Irlandii w Poznaniu z okazji Dnia Św. Patryka, Święta Narodowego 

Irlandii. W spotkaniu udział brała JE Ambasador Irlandii w RP, pani Emer O’Connell. 

Władze miasta Poznania reprezentował Zastępca Prezydenta, pan Jędrzej Solarski. 
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5. 18 marca 2019 r. - oficjalną wizytę w Urzędzie Miasta Poznania złożył pan Christian 

Botha, Charge d’Affaires Ambasady Republiki Południowej Afryki w Warszawie, 

pełniący w tej chwili funkcje Ambasadora RPA. Ambasadorowi towarzyszył  

pan Daniel  Stemmer, Pierwszy Sekretarz Ambasady RPA w Warszawie. Ambasadora 

przyjął Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, pan Mariusz Wiśniewski. Spotkanie 

miało charakter kurtuazyjny.  

6. 3 kwietnia 2019 r. - Prezydent Miasta Poznania, pan Jacek Jaśkowiak spotkał  

się z Ambasadorem Republiki Czeskiej, panem Ivanem Jestřábem. Ambasador gościł  

w Poznaniu przy okazji wystawy prezentowanej w CK Zamek „Poza miastem! 

Sowiniec jako nieoficjalne centrum czechosłowackiej kultury 1974–1989” stanowiącej 

prezentację kolekcji prof. Jindřicha Štreita. Rozmawiano o współpracy Poznania  

z Czechami. 

7. 3 kwietnia 2019 r. - odbyło się spotkanie Ambasadora Estonii, pana Martina Rogera  

z Przewodniczącym Rady Miasta Poznania, panem Grzegorzem Ganowiczem,  

który reprezentował władze Miasta Poznania. Rozmawiano m.in. o dobrych praktykach  

w zakresie transportu publicznego. 

8. 5 kwietnia 2019 r. - oficjalną wizytę w Urzędzie Miasta Poznania złożył pan Francisco 

Javier Sanabria, Ambasador Hiszpanii.  Pana Ambasadora przywitał Prezydent Miasta 

Poznania, pan Jacek Jaśkowiak. Rozmawiano o rozwoju współpracy między Poznaniem 

a Hiszpanią. 

9. 26 kwietnia 2019 r. - wizytę w Urzędzie Miasta Poznania złożyła Ambasador Węgier, 

pani Orsolya Zsuzsanna Kovács, z którą spotkała się Zastępczyni Prezydenta,  

pani Katarzyna Kierzek-Koperska. 

10. 10 maja 2019 r. - oficjalną wizytę w Urzędzie Miasta Poznania  złożył pan Hasan 

Hasanov, Ambasador Republiki Azerbejdżanu. Pana Ambasadora przywitał Zastępca 

Prezydenta Miasta Poznania, pan Jędrzej Solarski. Rozmawiano o możliwości 

nawiązania współpracy między Poznaniem a azerbejdżańskim miastem Nachiczewan. 

11. 17 maja 2019 r. - wizytę w Urzędzie Miasta Poznania złożył pan pan Yuriy Fedkiw, 

Radca ds. Politycznych z Ambasady USA w Warszawie. Towarzyszyła mu pani 

Małgorzata Piekut, pracownik Ambasady USA. Gości w imieniu władz miasta Poznania 

podjął pan Grzegorz Ganowicz, Przewodniczący Rady Miasta. Rozmawiano  

o zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego, toczącej się kampanii 

wyborczej w regionie oraz nastawieniu społeczności do nadchodzących wyborów. 
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12. 21 maja 2019 r. - wizytę w Urzędzie Miasta Poznania złożył pan Jonathan Knott, 

Ambasador Wielkiej Brytanii w RP. Towarzyszyli mu pan Włodzimierz Walkowiak, 

Konsul Honorowy Wielkiej Brytanii w Poznaniu oraz pan Ian Fox, Dyrektor  

ds. stosunków dwustronnych z Ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie. Gości podjął 

pan Mariusz Wiśniewski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania. Rozmawiano  

o nadchodzącym szczycie  dot. Bałkanów Zachodnich, agendzie ekologicznej miasta 

oraz muzeum Enigmy. 

13. 23 października 2019 r. - Prezydent Miasta Poznania, pan Jacek Jaśkowiak spotkał  

się z Ambasador Węgier, panią Orsolyą Zsuzsanną Kovács. Spotkanie miało charakter 

kurtuazyjny i towarzyszyło poznańskim obchodom 63. rocznicy Powstania 

Węgierskiego. 

14. 21 listopada 2019 r. - Zastępczyni Prezydenta Miasta Poznania, pani Katarzyna 

Kierzek-Koperska  spotkała się z Ambasador Irlandii, panią Emer O’Connell. Spotkanie 

miało charakter kurtuazyjny i towarzyszyło jubileuszowi 20-lecia działalności 

Konsulatu Honorowego Irlandii w Poznaniu. Wspólne rozmowy dotyczyły rozwoju 

gospodarczego Poznania, a także ogromnej roli edukacji w działaniach na rzecz ochrony 

środowiska. Po spotkaniu Pani Ambasador uczestniczyła w wykładzie prof. Petera 

Graya w Sali Białej Urzędu Miasta, podczas którego wspominano wybitnego 

podróżnika Pawła Strzeleckiego – w latach 1847-1849, podczas Wielkiego Głodu 

w Irlandii niósł on szeroką pomoc mieszkańcom tego kraju. 

15. 2 grudnia 2019 r. - Zastępczyni Prezydenta Miasta Poznania, pani Katarzyna Kierzek-

Koperska spotkała się z Ambasadorem Chorwacji, panem Tomislavem Vidoševićem. 

Spotkanie miało charakter kurtuazyjny. 

16. 4 grudnia 2019 r. - Zastępczyni Prezydenta Miasta Poznania, pani Katarzyna Kierzek-

Koperska  spotkała się z Delegat Generalną Walonii-Brukseli, panią Laurence Capelle. 

Spotkanie dotyczyło rozwoju współpracy kulturalnej i środowiskowej między 

Poznaniem a Walonią-Brukselą. W spotkaniu udział wziął również Zastępca Dyrektora 

Wydziału Kultury – pan Marcin Kostaszuk.  

17. 16 grudnia 2019 r. - Zastępczyni Prezydenta Miasta Poznania, pani Katarzyna Kierzek-

Koperska spotkała się z Ambasadorem Pakistanu, panem Shafqatem Ali Khanem.  

W spotkaniu udział wzięła również Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy 

Międzynarodowej – pani Iwona Matuszczak-Szulc. 
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18. 16 grudnia 2019 r. - Prezydent Miasta Poznania, pan Jacek Jaśkowiak spotkał  

się z Ambasadorem Francji, panem Fredericem Billetem. Spotkanie miało charakter 

kurtuazyjny. W spotkaniu uczestniczyła również Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta  

i Współpracy Międzynarodowej – pani Iwona Matuszczak-Szulc. 

II. W zakresie Oddziału Promocji 

 One Poznań - w drugiej połowie roku reaktywowany został portal One Poznań, 

skierowany do kobiet w Poznaniu. Uporządkowana została strona internetowa, profil 

na Facebooku, zaktualizowano kalendarz oraz zadbano o regularne publikacje na blogu. 

Platforma służyła do promocji plebiscytu Poznanianka Roku.  

 Nie to Nie – druga odsłona akcji z przełomu 2018 i 2019 roku miała skupiać  

się na zachęceniu do reakcji na niestosowne zachowania – uzupełnienie głównego hasła 

kampanii „Nie, to nie była gra” o slogan „Nie, to nie będzie tu tolerowane”. Nawiązano 

współpracę z poznańskimi klubami, pubami i uniwersytetami, które promowały 

inicjatywę - otrzymały materiały promocyjne, których celem było zainteresowanie 

kampanią oraz podkreślenie że dwuznaczne zachowanie w tych konkretnych miejscach 

nie będzie akceptowane. W ramach akcji zorganizowane zostały 4 warsztaty 

samoobrony, w których  uczestniczyło ok. 200 osób w różnym wieku. Głównym 

założeniem projektu była informowanie na temat przemocy seksualnej oraz zachęcenie 

do reagowania i zgłaszania się po pomoc do Punktu Interwencji Kryzysowej.  

 Budżet Poznania – realizacja i promocja przystępnej strony internetowej omawiającej 

budżet Poznania. Utworzenie zakładek podziału budżetu miasta z podziałem na oświatę, 

transport, inwestycje. Zamieszczenie informacji o Poznańskim Budżecie 

Obywatelskim.  

 Dizajn Lokalny – wydarzenie zorganizowane w marcu 2019 roku na terenie Pawilonu, 

skierowane do zainteresowanych tematyką designu, lokalnych projektantów, studentów  

i wykładowców uczelni artystycznych. Podczas akcji odbywały się wykłady, warsztaty, 

targi z możliwością wystawienia swoich projektów (ceramika, biżuteria, artykuły 

papiernicze, tekstylia). Wydarzenie Dizajn Lokalny wyróżniało się lokalnością dzięki 

udziałowi twórców z Poznania i okolic, możliwością nawiązania wzajemnych 

kontaktów oraz promocji swojej marki. Dzięki inicjatywie Miasto wsparło lokalnych 

twórców, rzemieślników i rękodzielników.  

 Zawody inżynierów lotnictwa SAE Aero Design – promocja Miasta Poznania 

podczas międzynarodowych akademickich zawodów organizowanych 
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przez Stowarzyszenie Inżynierów Transportu Society of Automotive Engineers (SAE). 

Zadaniem uczestników było zaprojektowanie i budowa modelu samolotu. Tegoroczne 

zawody odbyły się w Teksasie, w Meksyku, w Kalifornii. Miasto Poznań 

reprezentowała ekipa Akademickiego Klubu Lotniczego Politechniki Poznańskiej 

i Aeroklubu Poznańskiego.  Celem współpracy była promocja Poznania jako silnego 

ośrodka akademickiego, kształcącego studentów w nowoczesnych dziedzinach 

inżynieryjnych. 

 STOP HATE – STOP HATE/POSTER SHOW, to zorganizowany w ramach 

Festiwalu MALTA międzynarodowy konkurs na plakat o tematyce antyprzemocowej. 

Uwieńczeniem projektu były dwie wystawy plakatów zorganizowane w Holu Głównym 

MTP oraz w Starym Browarze. 

 CzytajPL – to największa w Polsce akcja promująca czytelnictwo, polegająca  

na bezpłatnym wypożyczaniu bestsellerowych ebooków i audiobooków. W listopadzie 

na terenie Poznania pojawiło się 35 plakatów na wiatach przystankowych, gdzie dzięki 

kodom QR można było pobrać ebooki. Projekt od lat cieszy się dużym 

zainteresowaniem a jego celem było zaprezentowanie Poznania jako miasta 

wspierającego kulturę i czytelnictwo.  

 Jedzielnia – kontynuacja projektów z 2018 roku – to cykl organizowanych 

raz w miesiącu zlotów poznańskich szefów kuchni, których restauracje i kawiarnie 

mogą zaprezentować się mieszkańcom na danym poznańskim targowisku lub parku. 

W 2019 roku odbyło się 5 zlotów. Wszystkie dania serwowane podczas zlotów kosztują 

maksymalnie 10 złotych i są przygotowywane ze świeżych produktów, co ma na celu 

promocję lokalnych dostawców. Jedzielnia cieszyła się ogromnym zainteresowaniem 

mieszkańców,  a także mediów. Projekt ma na celu podkreślenie roli Poznania jako 

polskiej stolicy gastronomicznej, a jednocześnie promocję największych poznańskich 

taogowisk. 

 The Color Run – wyjątkowa impreza sportowo-rekreacyjna, zgromadziła ponad  

8 tysięcy uczestników. Poznań po raz kolejny dał się zauważyć w mediach 

ogólnopolskich jako miasto wspierające wydarzenia sportowe i rekreacyjne dla całych 

rodzin.  

 Miód w sznupie – wsparcie WDGiR oraz ZZM w projekcie „Poznań dla Pszczół” 

polegało nie tylko na zaprojektowaniu identyfikacji wizualnej, ale również na zakupie 

słoików oraz wykonaniu etykiet na małe miody pochodzące z poznańskich pasiek. 
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Celem projektu jest podkreślenie działań Miasta w zakresie ochrony pszczół  

oraz tworzenia w przestrzeni Poznania miododajnych łąk. 

 International Press Tour – to wydarzenie dla dziennikarzy z całego świata, 

reprezentujących najbardziej poważane tytuły prasowe. W ramach wizyty został 

zorganizowany panel dyskusyjny, podczas którego Poznań zaprezentował  

się jako miasto atrakcyjne dla inwestorów. 

 Wystawa „Poznań w miniaturze z klocków LEGO” – Miasto Poznań wsparło 

wystawę „Poznań w miniaturze z klocków LEGO”. Była to okazja do promocji miasta 

poprzez zaprezentowanie najbardziej rozpoznawalnych budynków Poznania 

w nietypowej formie atrakcyjnej dla turystów i mieszkańców. Wśród miniatur znalazły 

się m.in. Bałtyk, Brama Poznania, Port Lotniczy Ławica czy Centrum Kultury Zamek.  

 Campus Łazy – Miasto Poznań promowało się podczas Campusu Studenckiego, 

którego celem jest pomoc nowoprzyjętym studentom w zaadaptowaniu  

się w akademickim środowisku. Uczestnicy mogli wziąć udział w licznych szkoleniach, 

warsztatach, czy spotkaniach.   

 Kampania profrekwencyjna – celem kampanii było zachęcenie poznaniaków,  

aby aktywnie uczestniczyli w jesiennych wyborach parlamentarnych. Stworzono proste 

grafiki oraz sformułowano hasła zwracające uwagę na fakt, że przyszłość zależy 

od wyborców, którzy mają realny wpływ na zmiany. Celem działań było przypomnienie 

o wyborach parlamentarnych oraz podkreślenie, że każdy głos ma znaczenie.  

 Koszulki patriotyczne – projekt zakładał wykonanie koszulek z hasłami 

patriotycznymi: Poznańskiej dumy płomień, Cześć i chwała tolerancji, Szacunek ponad 

wszystko – opatrzonych hashtagiem #WolneMiastoPoznań. Projekt miał na celu 

podkreślenie, że Miasto Poznań jest tolerancyjne, ma szacunek do wszystkich, 

bez względu na kolor skóry, orientację seksualną, wyznawaną wiarę i jesteśmy dumni 

z tego gdzie i jak żyjemy.     

 Poznanianka Roku 2019 – plebiscyt „Poznanianka Roku” ma na celu wyłonienie 

laureatki, która swoją postawą i zaangażowaniem oraz aktywnością w sferze publicznej, 

przyczynia się budowania pozytywnego wizerunku Miasta. W 2019 roku kandydatki 

do tytułu „Poznanianki Roku” zgłaszały organizacje pozarządowe. Nominowanych 

było 10 kobiet, a o tytule „Poznanianki Roku 2019” decydowali mieszkańcy na drodze 

głosowania. Głosowanie w plebiscycie promowano na stronach internetowych, 

reklamowano je w mediach społecznościowych, zrealizowana została sesja zdjęciowa 
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oraz 2 filmy prezentujące kandydatki.  23 listopada 2019 r. w Kinie Muza w Poznaniu 

odbyła się uroczysta gala podsumowująca plebiscyt na „Poznaniankę Roku 2019”. 

Podczas spotkania Zastępczyni Prezydenta Miasta, p. Katarzyna Kierzek-Koperska, 

ogłosiła wyniki plebiscytu i wręczyła statuetkę laureatce. 

 Wysyłka rogali – po raz drugi Miasto Poznań wzięło udział w akcji charytatywnej 

niosącej pomoc w zakresie poprawy zdrowia i warunków leczenia dla najbardziej 

potrzebujących. Miasto wzięło udział w akcji  zamawiając ponad 150 sztuk rogali 

świętomarcińskich i przesyłając je do przedstawicieli miast i instytucji 

współpracujących z Poznaniem, namawiając do udziału w akcji. Cały dochód 

ze sprzedaży przeznaczany był na cel charytatywny. 

 POZNAŃ BEZ PLASTIKU – w związku z Uchwałą Rady Miasta Poznania 

Nr XI/160/VIII/2019 z dnia 2019-05-14 przeprowadzono kampanię edukującą, 

informującą i promującą ograniczenie zużycia plastiku. Głównymi celami 

prowadzonych działań było: propagowanie dobrych praktyk ograniczenia plastiku, 

popularyzacja rozwiązań związanych z ekonomią współdzielenia, zachęcenie 

mieszkańców do prawidłowej i nawykowej segregacji odpadów, zaangażowanie 

mieszkańców do działań poprzez ukazanie pozytywnych następstw segregacji 

odpadów, zachęcenie mieszkańców do dbania o czystość własnej okolicy, a także 

budowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta.   

 Transmisja pogrzebu – w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska – 

Pawła Adamowicza, podjęto decyzję o organizacji transmisji z pogrzebu. Celem było 

umożliwienie mieszkańcom zjednoczenia się w obliczu tego wydarzenia oraz wspólne 

pożegnanie wieloletniego Prezydenta Gdańska.  

 Obchody 75. Rocznicy Wielkiej Ucieczki ze Stalagu Luft III w Żaganiu – Miasto 

Poznań postanowiło wesprzeć obchody 75. rocznicy Wielkiej Ucieczki  

80 lotników alianckich z niemieckiego obozu Stalagu Luft III w Żaganiu. Z okazji 

rocznicy do Poznania przybyli żołnierze różnego rodzaju wojsk brytyjskich, delegacja 

ze Stanów Zjednoczonych przedstawiciele kilku ambasad Wspólnoty Brytyjskiej  

oraz Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii. Celem projektu była promocja Poznania 

wśród uczestników obchodów jako miasta dbającego o tradycje i pamięć historyczną. 

 Kampania przeciwko mowie nienawiści – akcja społeczna poruszająca problem 

stosowania wulgaryzmów i przemocy w Internecie – HEJT BOLI #NiePozwalam. 

Intencją kampanii było pokazanie, że słowa i treści, które są publikowane w Internecie 
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mają realny wpływ na życie innych – mogą sprawiać ból i prowadzić do poważnych 

konsekwencji. W ramach kampanii zorganizowano „Wystawę nowych narzędzi tortur”, 

pokazującą jak poważne mogą być skutki mowy nienawiści w Internecie. Treści 

prezentowane na wystawie stanowiły realne komentarze i wypowiedzi osób, 

zaczerpnięte prosto z Internetu. Uruchomiono stronę internetową 

www.torturywystawa.pl. Miasto zachęcało również wszystkich do włączenia  

się w akcję i wyrażenia swojego sprzeciwu, poprzez dodanie nakładki na zdjęcie 

profilowe na FB: HEJT BOLI #NiePozwalam.  

 Poznański Czerwiec ’56 – w związku z obchodami 63. rocznicy Poznańskiego 

Czerwca ’56 wykonano koszulki oraz przypinki z motywem przewodnim, który oparty 

został o cytat z mec. Michała Grzegorzewicza, obrońcy uczestników Poznańskiego 

Czerwca’56 w pamiętnych procesach. Koszulki oraz przypinki zostały 

rozdystrybuowane głównie wśród młodzieży i uczestników obchodów uroczystości. 

Celem działań było podtrzymanie pamięci o ważnych wydarzeniach historycznych oraz 

promocja ich obchodów. 

 Wakacje z Kulturą – to 16-stronicowy dodatek do sobotniego wydania Głosu 

Wielkopolskiego, przedstawił ofertę kulturalną miasta na lato 2019 roku. W materiale 

zaprezentowano m.in. sylwetki artystów występujących podczas koncertów 

odbywających się w ramach projektu #NAFALACH, program wydarzeń kulturalnych 

– spektakli teatralnych, seansów kina plenerowego oraz koncertów organizowanych 

podczas cyklu #NAWOLNYM.  

 Promocja #NaWolnym i #NaFalach – zadanie Oddziału Promocji polegało 

na promocji wydarzeń kulturalnych spod znaków #NaWolnym i #NaFalach. 

W przypadku obu imprez skupiono się na stworzeniu identyfikacji wizualnej, która 

posłuży imprezom także w kolejnych latach. Takie podejście pozwala uczestnikom 

imprez od razu identyfikować konkretne materiały z danym wydarzeniem. 

Dla #NaFalach przygotowano komunikację w przestrzeni miasta. Od słupów 

ogłoszeniowych, przez plakaty, ulotki, aż po animacje w pojazdach MPK. Aby ułatwić 

mieszkańcom znalezienie informacji w maju powstała strona internetowa poświęcona 

temu festiwalowi. W przypadku działań #NaWolnym skupiono się na informowaniu 

mieszkańców o wprowadzeniu biletów. Działania informacyjne zaczęto realizować 

na początku czerwca, pojawiły się plakaty, ulotki oraz powstała dedykowana strona 

internetowa. W ramach #NaWolnym odbyły się seanse kina plenerowego, koncerty 
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i spektakle. Mimo, że w tym roku wprowadzono płatne bilety, frekwencja dopisała 

na wszystkich wydarzeniach. Dzięki nasilonej promocji dziedziniec tętnił życiem 

przez całe lato, a mieszkańcy mogli spotkać ulubionych artystów.  

 Film promocyjny – w 2019 roku Miasto Poznań przygotowało nowy film promocyjny. 

Koncepcja filmu została opracowana zgodnie z głównymi założeniami Strategii 

Rozwoju Miasta. W nowym spocie Poznań został pokazany jako miasto nowoczesne, 

idące z duchem czasu, z przyjaznymi przestrzeniami publicznymi stworzonymi  

przez inicjatywy oddolne i ciekawych ludzi. Film przedstawił miasto jako miejsce 

otwarte na kulturę, sport, rozrywkę czy biznes. Film będzie prezentowany podczas 

różnego rodzaju wydarzeń, spotkań i targów promujących Miasto Poznań zarówno  

w kraju, jak i za granicą. Film promocyjny opublikowano w Internecie i SM Miasta 

Poznania, gdzie cieszył się bardzo dużą popularnością.  

 Tablica na Szelągu – w ramach realizacji zadania ujednolicania oznakowania 

oraz wdrażania spójnego Systemu Informacji Miejskiej na Szelągu umieszczona została 

pamiątkowa tablica historyczna, zawierająca archiwalne zdjęcie Ogrodu Strzeleckiego 

oraz krótką notkę historyczną na temat tego miejsca. 

 Śladami Marzeń –w ramach Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour 

Salon odbył się 7. Festiwal Podróżniczy „Śladami Marzeń”. Frekwencja dopisała, 

pojawili się ludzie z całej Polski. Przy okazji miasto zaprezentowało się jako miejsce 

gotowe wspierać młodych pasjonatów podróży. Przy okazji imprezy promowano 

głosowanie na Poznań w konkursie European Best Destination. 

 Fotoportal – postanowiono odświeżyć wygląd strony, dodać nowe funkcje i przede 

wszystkim przyspieszyć jej działanie. Skupiono się na tym, aby FotoPortal działał 

sprawnie przez następne kilka lat, bez konieczności modyfikacji serwisu. 

Aby przypomnieć mieszkańcom o Fotoportalu, stworzono animację, która później 

pojawiła się w tramwajach i autobusach oraz mediach społecznościowych. Kampania 

miała przede wszystkim pokazać mieszkańcom, że FotoPortal powrócił i zaprosić 

ich  do udziału w konkursach. Te działania przyniosły znakomite efekty oraz pozwoliły 

zebrać wiele wartościowych prac. 

 Gala Sportów Walki – Miasto Poznań zaangażowało się we współpracę przy promocji 

gali sportów walki odbywającej się w poznańskiej Hali City Zen. W wydarzeniu udział 

wzięli utytułowani sportowcy, w związku z czym ranga wydarzenia miała duży 
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potencjał promocyjny dla Poznania, który mógł zaprezentować się jako miasto, 

w którym odbywają się prestiżowe imprezy sportowe.  

 Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Demokratyczne wybory. Prawo, 

standardy, gwarancja, praktyka” – odbyła się w Poznaniu 26-27 lutego br. Wsparcie 

tego kongresu to skuteczny sposób na umocnienie wizerunku Poznania, jako miasta 

sprzyjającego organizacji ważnych wydarzeń o charakterze naukowym, przyczyniając 

się tym samym do jego promowania wśród środowisk akademickich.  

 Zjazd Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UAM – w ramach 

przypadającego w 2019 roku jubileuszu 100-lecia Wydziału Prawa  

i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zorganizowany 

został Zjazd Absolwentów. Odbył się w dn. 18 maja 2019 roku w Collegium Iuridicum 

Novum. Wydarzenie miało na celu integrację Absolwentek oraz Absolwentów 

Wydziału, a także promocję miasta jako silnego ośrodka akademickiego. 

 Działania w mediach społecznościowych 

Do października Oddział Promocji Gabinetu Prezydenta zajmował się administracją 

poznańskich mediów społecznościowych. Był to intensywny okres pod względem 

realizowanych przez Gabinet Prezydenta kampanii reklamujących Festiwal Rzeźby 

Piaskowej czy kampanię profrekwencyjną. 

 Konferencja Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego 

Jubileuszowa, dwudziesta konferencja Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego 

odbyła się pod koniec czerwca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Promocja 

Miasta w ramach tego wydarzenia stanowiła okazję do zaprezentowania oferty 

kulturalnej i turystycznej Poznania wśród uczestników konferencji –znawców  

i międzynarodowych autorytetów z zakresu prawa sportowego z całej Europy i pokazała 

miasto jako silny ośrodek akademicki, często goszczący renomowane konferencje 

naukowe.  

 Poznański Budżet Obywatelski – w ramach promocji Poznańskiego Budżetu 

Obywatelskiego 2020 skupiono się na dwóch etapach: informacji o sposobach 

prawidłowego składania wniosków oraz reklamie internetowego głosowania. 

Skuteczność kampanii potwierdziły rekordowe statystyki. W tej edycji zgłoszono 

348 wniosków, natomiast w głosowaniu udział wzięło ponad 68 tys. mieszkańców. 

 Festiwal GetAway – 2. edycja festiwalu podróżniczego GetAway odbyła się na terenie 

Politechniki Poznańskiej i zebrała wielu sympatyków podróży oraz sportów 
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ekstremalnych, którzy mogli wziąć udział w zawodach dla całej rodziny, posłuchać 

ciekawych wykładów lub spędzić noc na campingu nad Wartą. Obecność Miasta 

Poznania miała na celu zaprezentowanie jego potencjału turystycznego.  

 Influencer Live – to impreza skierowana do infuencerów oraz blogerów z całej Polski. 

Podczas konferencji zdobywają nowe umiejętności i mają okazję poznać miasto.  

W tym roku na Influencer Live przyjechał m. in. Krzysztof Gonciarz, który opublikował 

film chwalący zrewitalizowaną ulicę Święty Marcin. Miasto zostało wypromowane 

jako profesjonalny organizator dużych konferencji i kongresów. 

 Dni Pracy Organicznej – trwały od 1 do 16 kwietnia 2019 roku, podczas 

nich odbywały się prelekcje i panele związane z pracą organiczną w Wielkopolsce.  

W ramach współpracy zostało wydrukowanych 1000 puzzli z wizerunkiem Starego 

Rynku, które były rozdawane podczas samej imprezy, ale również innych wydarzeń 

miejskich. Obecność Miasta Poznania miała na celu wspieranie rozwoju regionu. 

 Poznańskie Dni Recyklingu – w ramach nich odbyło się szereg wydarzeń mających 

na celu kształtowanie świadomości ekologicznej wśród poznaniaków, 

m.in.: Poznańskie Seminarium Edukacji Ekologicznej czy piknik ekologiczny 

dla przedszkolaków. Przedsięwzięcie to umacnia wizerunek Poznania, jako miasta 

dbającego o środowisko, edukującego z zakresu ekologii i recyklingu. 

 Makiety z klocków LEGO – „Mateusz Buduje” to pseudonim Mateusza 

Wawrowskiego, który od wielu lat buduje poznańskie budowle oraz pojazdy miejskiego 

transportu zbiorowego. Jest on autorem cyklu, w ramach którego powstały miniatury 

m.in. poznańskiego Ratusza czy Stadionu Miejskiego. Gabinet Prezydenta w ramach 

współpracy zlecił budowę makiety Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza z klocków LEGO, a także Okrąglaka oraz tramwaju Solaris Tramino 

wraz z przystankiem AWF.  

 European Best Destination 2019 – to prestiżowy plebiscyt na najlepszy europejski 

kierunek turystyczny. W tym plebiscycie Poznań otrzymał nominację jako jedno  

z 20 konkurujących miast. W efekcie przeprowadzonych działań promocyjnych liczba 

głosujących osiągnęła rekordowy wynik 43 tys. osób i pozwoliła miastu zdobyć 

wysokie, piąte miejsce.  

 System Koordynacji Promocji (SKP) – poprzez SKP, Gabinet Prezydenta nadzoruje 

i koordynuje działania promocyjne realizowane przez pozostałe wydziały Urzędu 

Miasta Poznania, miejskie jednostki organizacyjne i miejskie instytucje kultury. Portal 
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służy również do zarządzania rezerwacjami na miejskich nośnikach reklamowych. 

SKP na początku roku 2019, został zmodernizowany, stając się bardziej przejrzystym 

i łatwiejszym w obsłudze dla użytkowników. 

 Nowa odsłona strony internetowej zawodowcy.poznan.pl – w ramach kampanii 

promującej szkolnictwo branżowe - „Szacun dla Zawodowców”, przygotowano nową 

odsłonę strony internetowej, stanowiącej kompendium wiedzy na temat rekrutacji 

do szkół branżowych i techników czy aktualnych profili klas. Strona zawiera cenne 

informacje dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, rodziców  

i potencjalnych pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem absolwentów szkół 

zawodowych i techników. 

 Promocja wyborów do rad osiedlowych – Kampania „Zaradność” – wparcie WJPM 

w przygotowaniu i realizacji kampanii promującej zgłaszanie się kandydatów 

na radnych osiedlowych, a także głosowanie w wyborach do rad osiedli. Działania 

promocyjne prowadzone były przez agencję kreatywną we współpracy  

z WJPM, wynajęto miejskie nośniki reklamowe oraz częste publikacje w mediach 

społecznościowych na profilach Miasta.   

 Konferencja "Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce" – odbyła się z okazji 

30-lecia Fundacji "Barka". W ramach promocji Miasta Poznania podczas wydarzenia 

zrealizowano zróżnicowane działania mające na celu zaprezentowanie Poznania 

jako miasta odpowiedzialnego społecznie, wspierającego inicjatywy lokalne i silnie 

wspierającego rozwój społeczności lokalnych. 

 Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej „Juwenalia Poznań” – współpraca 

polegała na promocji Miasta w ramach wydarzenia, umacnianiu więzi Poznania 

ze środowiskiem akademickim, a także wsparciu promocyjnym wydarzeń kulturalnych 

organizowanych podczas Juwenaliów. 

 Męskie Granie – to projekt, który promuje Poznań jako miasto zajmujące istotne 

miejsce na muzycznej mapie Polski. To także znakomita okazja do promocji 

poznańskich wykonawców na arenie ogólnopolskiej. W ramach partnerskiej 

współpracy doszło także do przekazania przez organizatora puli bezpłatnych biletów, 

które trafiły do wskazanych przez Miasto Poznań grup odbiorców (seniorzy, rodziny 

wielodzietne). 

 Festiwal Rzeźby Piaskowej – POZnań Sand Festival to pierwsza edycja wydarzenia, 

którego tematem przewodni były gatunki zagrożone wyginięciem. Osiem rzeźbiarek 
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z całej Polski siedem dni pracowało nad stworzeniem poszczególnych dzieł. 

Zeszłoroczna, debiutancka edycja POZnań Sand Festival przedstawiła kilka gatunków 

zwierząt zagrożonych wyginięciem. W ramach festiwalu zorganizowano również 

warsztaty dla dzieci z rzeźbienia w piasku. Rzeźby ozdabiały poznańską Maltę 

przez kilkanaście tygodni. 

 Wizyta studyjna brytyjskich filmowców – Miasto Poznań wsparło finansowo projekt 

realizowany przez Poznan Film Commission oraz Poznańską Lokalną Organizację 

Turystyczną. Do Poznania przybyło 6 uznanych producentów oraz dziennikarka 

branżowa opisująca najatrakcyjniejsze lokacje filmowe. W ramach wizyty studyjnej 

zaprezentowano miejsca i obiekty szczególnie promujące Poznań jako miasto 

wyjątkowe pod względem architektury.  Przeprowadzono dla nich również szkolenie 

z zakresu placementu Poznania w brytyjskich produkcjach. 

 Konsultacje Językowe – Miasto nawiązało współpracę z Juliuszem Kublem – znawcą 

gwary poznańskiej.  To dzięki tej współpracy narodziła się nazwa „Miód w sznupie” 

oraz użycie gwary w kampanii związanej z segregacją plastiku, której towarzyszyły 

hasła: „Bądź rychtyk, tej. Plastik ćpnij w pieruny”, „Nie bądź szuszwol, tej”, „Porzónnie 

śwignij na gemyle”. Juliusza Kubla zaproszono do udziału w wydarzeniach: 

potańcówce dla seniora oraz gali PBO, podczas których opowiadał gościom o gwarze 

poznańskiej i jej wykorzystywaniu. 

 Arena Zawodów – w listopadzie 2019 roku w poznańskiej Arenie odbyła się piąta 

już edycja wydarzenia skierowanego do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, 

której celem jest promocja zawodowego i świadomego wyboru dalszej ścieżki edukacji. 

Podczas eventu można było zobaczyć propozycje kształcenia przygotowane przez 

poznańskie szkoły. W tym roku integralną częścią Areny Zawodów było Studio  

TV, które na żywo transmitowało wydarzenie w Internecie, zwiększając tym samym 

zasięg kampanii. 

 Promocja Betlejem Poznańskiego – zaktualizowano informacje o Betlejem 

Poznańskim na stronie internetowej oraz w social media. W ramach promocji 

postanowiono skupić się na zaproszeniu na Betlejem mieszkańców z dalszych 

miejscowości. W 10 miastach m.in. Wrocławiu, Szczecinie, Bydgoszczy, Gnieźnie, 

Lesznie czy Koninie zorganizowana została akcja promocyjna w ścisłych centrach 

miast, polegająca na rozdawaniu rogali świętomarcińskich i pocztówek zapraszających 

do przyjazdu na Betlejem Poznańskie. 
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 POZnań Ice Festival 2019 – Międzynarodowy Festiwal Rzeźby Lodowej – 

14. edycja Festiwalu Rzeźby Lodowej odbyła się podczas Betlejem Poznańskiego, 

zgromadziła 24 rzeźbiarzy z całego świata oraz tłumy polskich i zagranicznych 

turystów. Dwudniowy festiwal składał się m.in. z: zręcznościowego konkursu Speed 

Ice Carving, multimedialnego pokazu rzeźbienia w lodzie z dodatkiem pirotechniki, 

konkursu głównego, podczas którego powstały kilkumetrowe rzeźby, koncertu kolęd  

w wykonaniu chóru dziewczęcego Słowiki oraz warsztatów dla dzieci. 

 Życzenia świąteczne – od 2 do 22 grudnia 2019 r. w telewizji WTK emitowany był spot 

promujący „Świąteczny Poznań”.  Zachęcał on do odwiedzania Poznania w okresie 

świątecznym, a także wspólnego spędzania czasu w ramach „Betlejem Poznańskiego”. 

Ponadto film z życzeniami bożonarodzeniowymi i noworocznymi był również 

emitowany w komunikacji miejskiej przez cały grudzień – co stanowiło miły akcent  

w podtrzymywaniu dobrych relacji z mieszkańcami. 

 Spotkanie ze Świętym Mikołajem – Klub piłkarski Warty Poznań zaprosił  

do Poznania prawdziwego Św. Mikołaj prosto z Laponii. Została zaaranżowana chatka 

z pięknym fotelem i choinkami, zaangażowano hostessy, które były przebrane 

za śnieżynki oraz elfy, a wszystkiemu towarzyszyła świąteczna muzyka. W wydarzeniu 

wzięły udział całe rodziny, które nie tylko mogły zrobić sobie zdjęcie ze Świętym 

Mikołajem, ale także porozmawiać z nim i zaśpiewać wspólnie kolędy. 

III. W zakresie Oddziału Komunikacji Społecznej 

Gabinet Prezydenta w zakresie wspierania inicjatyw lokalnych: 

1. Prowadzono konsultacje społeczne i badania opinii publicznej. W ramach prowadzenia    

działalności polegającej na szeroko rozumianej aktywizacji mieszkańców: 

 wspierano proces partycypacji społecznej, 

 organizowano konsultacje społeczne, 

 współpracowano z wydziałami, miejskimi jednostkami organizacyjnymi  

oraz podmiotami zewnętrznymi przy realizacji 74 projektów konsultacyjnych, 

 zlecano i opracowywano wyniki badań i sondaży przeprowadzanych na terenie Miasta, 

 koordynowano działania mediacyjne zmierzające do rozwiązywania problemów 

społecznych oraz konfliktów lokalnych, 

 każdorazowo uzgadniano koncepcję przeprowadzenia konsultacji społecznych                        

przy współpracy z wydziałami UMP oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi, 
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 informowano mieszkańców o przeprowadzonych konsultacjach na stronie miejskiej, 

serwisie Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, FB PBO, mailowo, w formie broszur, 

ulotek i poprzez przygotowanie plakatów informacyjnych, 

 promowano spotkania konsultacyjne dotyczące m.in. cyklicznych spotkań Prezydenta 

Miasta Poznania z mieszkańcami, projektów drogowych, miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. W celu wypromowania spotkań konsultacyjnych 

korzystano z lokalnych mediów, mediów społecznościowych oraz portali 

i komunikatorów jednostek pomocniczych za pomocą których komunikują  

się one z mieszkańcami, przygotowywano plakaty informacyjne, podejmowano 

współpracę z poznańskimi spółdzielniami mieszkaniowymi, 

 promowano Poznański Budżet Obywatelski 2020, 

 tworzono i realizowano Centra Inicjatyw Lokalnych. 

Zorganizowano, współorganizowano, wspierano, przeprowadzono i opracowano koncepcję 

do ogółem 74 projektów konsultacyjnych w tym: 

1. Zorganizowano wspólnie z innymi wydziałami Urzędu Miasta Poznania  

oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi (Miejskim Inżynierem Ruchu, 

Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych, Biurem Koordynacji Projektów 

i Rewitalizacji Miasta, Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków, Wydziałem 

Urbanistyki i Architektury, Poznańskimi Inwestycjami Miejskimi, Zarządem 

Transportu Miejskiego i Zarządem Zieleni Miejskiej) 7 konsultacji społecznych 

oraz sprawowano nadzór nad ich przeprowadzeniem. 

Starano się  przeprowadzać konsultacje społeczne w celu: 

 włączania mieszkańców w proces zarządzania Miastem, 

 poznania opinii mieszkańców o poddawanej konsultacjom sprawie, 

 maksymalizacji efektywności i trafności procesów decyzyjnych, 

 pozyskania społecznego zrozumienia i akceptacji proponowanych rozwiązań, 

 budowania społeczeństwa obywatelskiego. 

Konsultacje polegały w szczególności na: organizowaniu zebrań z mieszkańcami 

i organami osiedli, zbieraniu opinii mieszkańców przekazywanych pisemnie, w drodze 

elektronicznej do właścicieli konsultacji w poszczególnych wydziałach Urzędu Miasta 

Poznania,  miejskich jednostkach organizacyjnych lub podczas organizowanych spotkań 

konsultacyjnych, ankietach elektronicznych i papierowych, przeprowadzaniu sondaży 
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ulicznych, spotkaniach warsztatowych, dyżurach eksperckich, spacerach badawczych 

i punktach konsultacyjnych. 

Konsultacje społeczne w 2019 r. były organizowane w trybie Uchwały 

nr XLVIII/844/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zasad 

i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Poznania.  

2. Zorganizowano i przeprowadzono wspólnie z Zarządem Dróg Miejskich 22 

projekty konsultacyjne dotyczące przebudowy projektów drogowych, projektów 

infrastrukturalnych, organizacji ruchu w tym również spotkań informacyjnych  

z mieszkańcami. 

Konsultacje społeczne polegały na zbieraniu przez Zarząd Dróg Miejskich opinii, uwag, 

wniosków mieszkańców do danego projektu drogowego na wstępnym etapie prac 

projektowych oraz organizacji spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami i członkami 

organów osiedlowych na  Osiedlu, którego ww. przebudowa dotyczyła zarówno w formie 

otwartych spotkań z mieszkańcami, jak również spotkań warsztatowych, spacerów 

badawczych.  Gabinet Prezydenta starał się również promować i  wykorzystywać bardziej 

nowoczesne metody konsultacyjne takie jak „zabawa w projektowanie” – wspólne 

aranżowanie przez uczestników konsultacji społecznych przestrzeni publicznej. Gabinet 

Prezydenta współpracował również z Zarządem Dróg Miejskich w opracowaniu 

i przygotowaniu koncepcji przeprowadzenia konsultacji społecznych, które zostały 

ze względów organizacyjno – technicznych odroczone czasowo. 

Zorganizowano również cały cykl spotkań roboczych, służących lepszemu przygotowaniu 

procesów konsultacji społecznych przed ich rozpoczęciem, z udziałem Zastępców 

Prezydenta Miasta Poznania oraz przedstawicieli wydziałów, miejskich jednostek 

organizacyjnych m.in. w sprawie przebudowy ulicy Kasztelańskiej, w sprawie przebudowy 

ulicy Umultowskiej, w sprawie Klina Dębieckiego, ulicy Kwiatowej, ulicy Radosnej, 

II etapu budowy trasy tramwajowej na Naramowice, budowy trasy tramwajowej na Klin 

Dębiecki, uchwały krajobrazowej. 

Zorganizowano również spotkania robocze dotyczące realizacji projektów konsultacyjnych 

i spotkań informacyjnych, które miały zostać lub zostały poprowadzone w II półroczu 

2019 r. m.in. w sprawie przebudowy ul. Św. Rocha, przebudowy drogi i budowy chodników 

i miejsc parkingowych przy ul. Wyłom, przebudowy chodnika na ul. Królowej Jadwigi, 

Estkowskiego – Solna, przebudowy ul. Pokrzywno, skweru Eki   z Małeki, drogi rowerowej 

między Środką a ul. Kulasa, koncepcji przebudowy ul. Kolejowej, strefy płatnego 
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parkowania na osiedlach Św. Łazarz i Wilda, nowego zagospodarowania zieleni wokół 

Fortu VII. Przygotowując się do spotkań konsultacyjnych przeprowadzano wizje w terenie. 

3. Zorganizowano i poprowadzono 3 spotkania Prezydenta Miasta Poznania  

z Radami Osiedli  i mieszkańcami w trzy etapowej procedurze przewidzianej 

dla ww. spotkań.  

Celami spotkań Prezydenta Miasta Poznania z mieszkańcami na terenie zamieszkiwanych 

przez nich osiedli są: pozyskanie wiedzy o potrzebach i problemach mieszkańców osiedli, 

zapoznanie się z postulatami, wnioskami i inicjatywami mieszkańców dotyczącymi 

funkcjonowania osiedli, pozyskanie wiedzy o ocenie działania służb miejskich na terenie 

osiedli, wzmocnienie kontaktu Prezydenta Miasta Poznania z mieszkańcami osiedli. 

Spotkania zorganizowano na terenie następujących osiedli: Umultowo, Wola, Krzesiny                 

– Pokrzywno – Garaszewo. 

Pomimo planów związanych z organizacją większej liczby ww. spotkań odbyły się tylko 

trzy spotkania z uwagi na przeprowadzenie wyborów do jednostek pomocniczych miasta  

 - Osiedli i potrzebę ich ukonstytuowania po wyborach, a także kwestię wprowadzenia 

nowych Radnych w problematykę osiedlową i procedury funkcjonowania i działania 

Osiedli. Szczegółowy przebieg konsultacji określa Zarządzenie nr 37/2017/P Prezydenta 

Miasta Poznania z dnia 27 września 2017 r. w sprawie organizacji spotkań Prezydenta 

Miasta Poznania z mieszkańcami. 

4. Przygotowano wspólnie z Miejską Pracownią Urbanistyczną 47 konsultacji 

społecznych dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego przy udziale jednostek pomocniczych miasta, właściwych 

dla danego terenu. Ostatecznie zorganizowano 41 przedmiotowych konsultacji.               

Konsultacje polegały na organizacji spotkań z zespołami projektowymi Miejskiej Pracowni 

Urbanistycznej, których celem było omówienie uwarunkowań i założeń do projektów 

planów oraz zebranie sugestii dotyczących danych obszarów zarówno w I jak i II etapie 

konsultacji społecznych.   

5. Kontynuowano organizację szkoleń dotyczących organizacji procesu  

i prowadzenia konsultacji społecznych. 

W ramach zwiększenia profesjonalizmu przeprowadzanych w mieście konsultacji 

społecznych i podniesienia kompetencji osób zajmujących się organizacją tego procesu, 

wzięto udział w spotkaniach szkoleniowych służących nawiązaniu współpracy w zakresie 

konsultacji społecznych w celu polepszenia komunikacji z mieszkańcami, uczynienia  
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jej bardziej przejrzystą i przyjazną dla mieszkańców a także podniesieniu kwalifikacji 

pracowników realizujących powyższe zadnia. 

Zorganizowano dla tej grupy pracowników urzędu i jednostek współpracujących, szkolenie 

z zakresu „Komunikacja nastawiona na zrozumienie i rozwiązania”. Celem było 

zwiększenie komunikacji opartej na wzajemnym zrozumieniu, nastawionej na szukanie 

rozwiązań i dawanie sobie wzajemnego wsparcia służącego do przeprowadzania 

konsultacji społecznych oraz form skutecznej komunikacji z uczestnikami działań 

partycypacyjnych. Po szkoleniu jego uczestnicy otrzymali rzetelny materiał szkoleniowy. 

Pracownicy ds. komunikacji społecznej wzięli również udział w spotkaniu, promującym 

nową platformę wspierającą przygotowanie i realizację konsultacji społecznych, służącej 

komunikacji urzędnik - obywatel pn. dialogi (www.wdialogu.uw.edu.pl).  

W ramach zadania stanowiska ds. komunikacji społecznej przeprowadziły szkolenie 

dotyczące Zarządzania projektem w konsultacjach społecznych. 

W dniach 16 i 18 grudnia 2019 r. w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu odbyło 

się szkolenie dla pracowników wydziałów Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek 

organizacyjnych z zakresu „Zarządzania zespołem i zarządzania projektami”. Celem 

szkolenia było przekazanie praktycznych umiejętności związanych z kreowaniem 

atmosfery współpracy zespołowej oraz rozwój wiedzy i umiejętności efektywnej 

współpracy. Szkolenie miało także zwiększyć poziom umiejętności związanych z realizacją 

projektów, ich zarządzaniem i ewaluowaniem. Celem warsztatu było także zapoznanie 

uczestników z praktycznym podejściem do zagadnień trudnych sytuacji i sposobów 

radzenia sobie z nimi poprzez wypracowanie odpowiednich procedur oraz narzędzi. Celem 

szkolenia było również znalezienie rozwiązań i opracowanie działań usprawniających 

i poprawiających jakość pracy grona pracowników poszczególnych jednostek miejskich, 

odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzanie konsultacji społecznych 

w projektach inwestycyjnych. 

Szkolenie obejmowało kilka etapów prac. W czasie spotkania wspólnie analizowano 

zagadnienia związane z funkcjonowaniem sieci komunikacyjnych wewnątrz instytucji, 

sposób komunikowania, źródła motywacji oraz potencjał indywidualny uczestników.                 

W ramach szkolenia uczestnicy opracowali model sieci komunikacyjnych, ze wskazaniem 

obszarów, które mogą wymagać interwencji i podjęcia działań prewencyjnych, 

usprawniających komunikację zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną, ze szczególnym 

uwzględnieniem mieszkańców Poznania jako odbiorców projektów. 
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6. Przeprowadzono Poznański Budżet Obywatelski 2019 - konsultacje społeczne, 

w ramach których mieszkańcy Poznania mogli decydować o tym, na co zostanie 

przeznaczona część budżetu miejskiego.  

W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, zasady Poznańskiego Budżetu 

Obywatelskiego 2020 ustalała Rada Miasta Poznania. Uchwałą Nr X/137/VIII/2019 Rady 

Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu Poznańskiego Budżetu 

Obywatelskiego 2020 wprowadzono zasady i harmonogram PBO20. 

29 kwietnia 2019 r. odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiono zasady 

Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.  

Zgodnie z opinią prawną utrzymano brak ograniczeń wiekowych i brak obowiązku 

zameldowania, aby złożyć projekt lub zagłosować w PBO20. Utrzymano głosowanie drogą 

elektroniczną oraz podział Poznania na 13 rejonów. Do PBO20, tak jak w latach ubiegłych, 

można było złożyć maksymalnie 3 projekty, głosujący miał do dyspozycji 3 głosy 

(2 na projekty rejonowe, 1 na projekt ogólnomiejski).  

Zmiany w tegorocznej edycji: 

 wprowadzenie listy poparcia dla projektu – 10 podpisów mieszkańców; 

 w przypadku, gdy po rozdzieleniu środków i zaokrągleniu kwot, pula środków 

na dany rejon jest mniejsza niż 600 tys. zł, redystrybuuje się brakujące środki 

z rejonu z kolejno największą wartością środków; 

 nowe kryterium oceny: nie można składać projektów dotyczących wszelkich działań 

inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji poznańskich (które 

regulowane są przez odrębne przepisy); 

 modyfikacja w opiniowaniu: zapis o dodatkowej opinii Miejskiego Konserwatora 

Zabytków i Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska; 

 Gabinet Prezydenta może wyznaczać dodatkowe punkty do głosowania na terenie 

Miasta. 

Jeszcze przed rozpoczęciem naboru wniosków do PBO20 – marzec 2019 - wyłoniono 

wykonawcę, który na przełomie kwietnia i maja br. realizował usługę przygotowania                   

i realizacji programu edukacyjnego dla młodzieży dot. Poznańskiego Budżetu 

Obywatelskiego. Fundacja Wspierania Kreatywnej Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji 

KREAKTYWATOR prowadziła warsztaty aktywizujące młode osoby w zakresie 

działalności na rzecz społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi 

budżetu obywatelskiego. 
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Projekt „Wspólnie możemy więcej” to autorski program edukacyjny adresowany  

do uczniów klas 5-7 poznańskich szkół podstawowych, mający na celu przekazanie 

młodzieży niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie procesów i narzędzi 

aktywizujących na polu działań na rzecz społeczności lokalnych, w oparciu o programy 

miejskie, ze szczególnym uwzględnieniem Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, 

Centrum Inicjatyw Lokalnych oraz Wspólne nie znaczy niczyje. Projekt został 

zrealizowany przez Fundację Wspierania Kreatywnej Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji 

KREAKTYWATOR na zlecenie Miasta Poznania. Realizacja zasadniczego etapu projektu 

miała miejsce na terenie Poznania, w okresie kwiecień-maj 2019 roku.  

Program edukacyjny składał się z: 

- warsztatów kreatywnej pracy zespołowej i generowania pomysłów, 

- warsztatów tworzenia wniosków konkursowych, 

- integracyjnego spotkania uczestników warsztatów podczas Maratonu Pisania 

Wniosków na terenie Urzędu Miasta Poznania. 

W ramach projektu opracowano uniwersalne materiały edukacyjne, wykorzystywane 

podczas realizacji programu edukacyjnego. Materiały powstały na podstawie formularza 

wniosku, który obowiązywał w okresie składania wniosków do Poznańskiego Budżetu 

Obywatelskiego 2020 oraz na podstawie rozpoznania okolicy danej jednostki oświatowo-

wychowawczej uczestniczącej w projekcie. Twórcami materiałów edukacyjnych  

byli: Katarzyna Hełpa-Liszkowska oraz Tomasz Szwałek. Edukatorzy w trakcie warsztatów 

korzystali także z gotowych materiałów Urzędu Miasta Poznania, w szczególności                         

z broszury informacyjnej pod nazwą „Zmieniajmy miasto. Miniprzewodnik”. 

Warsztaty przeprowadzono w ramach zajęć szkolnych w poznańskich placówkach 

oświatowych, które wyraziły chęć udziału w przedsięwzięciu.  

Zadania warsztatowe były pretekstem do poruszenia dyskusji dotyczącej partycypacji 

społecznej, inicjatyw oddolnych, projektów oraz programów miejskich (CIL, PBO, 

WNZN), w tym także uświadomienia uczestników warsztatów o możliwości wpływania  

na swoje otoczenie za pośrednictwem Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego,                          

np.: w formie zgłaszania wniosków czy możliwości głosowania i współdecydowania  

o zmianach zachodzących na terenie miasta Poznania. 

Spotkanie finałowe, na które zaproszono uczestników warsztatów, odbyło podczas 

Maratonu Pisania Wniosków PBO20. 
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Uczestników warsztatów poproszono, aby podczas spotkania przygotowali abstrakcyjny 

projekt zmian na terenie danej placówki szkolnej w formie plakatu. Przedsięwzięcie 

zakończono wręczeniem nagród dla wszystkich klas uczestniczących w warsztatach,                    

z wyróżnieniem klasy zwycięskiej w głosowaniu na najlepszy pomysł/projekt. 

Działaniem aktywizującym mieszkańców do składania wniosków do PBO20  

było zorganizowanie Maratonu Pisania Wniosków, który odbył się 23 maja 2019 r.                           

na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania, przy placu Kolegiackim 17. 

Podczas Maratonu pracownicy Urzędu oraz jednostek miejskich udzielali konkretnych, 

merytorycznych wskazówek niezbędnych do poprawnego wypełnienia wniosku                     

do PBO20, mieszkańcy mogli skonsultować swoje pomysły do budżetu obywatelskiego 

oraz zapoznać się z całościowym procesem PBO. 

W ramach działań edukacyjnych zorganizowano warsztaty pisania wniosków w Centrum 

Inicjatyw Senioralnych.  

Realizowano też projekt „Młodzi i aktywni, ale czy na pewno?” w którym wzięła udział 

grupa uczniów klasy 2G z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza               

w Poznaniu. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii,                 

aby przybliżyć młodym ludziom ideę Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt 

zakładał serię warsztatów przeprowadzonych w poznańskich szkołach podstawowych  

(nr 6, nr 66, nr 75, Króla Dawida) oraz gimnazjach (nr 43). Grupa nawiązała współpracę 

z Urzędem Miasta Poznania, a projekt odbył się przy wsparciu merytorycznym UMP. 

Podczas zajęć beneficjenci zostali uświadomieni w jaki sposób mogą zostać aktywnymi 

mieszkańcami i mieli możliwość poznania sposobów zgłaszania projektu, co w przyszłości 

ułatwi im zaangażowanie się w Poznańskim Budżecie Obywatelskim. Warsztaty odbyły  

się w sumie w 5 różnych placówkach oświatowych od stycznia do marca 2019 r. 

We wrześniu 2019r. ogłoszony został konkurs dla uczniów poznańskich szkół zachęcający 

dzieci i  młodzież do przesyłania swoich prac plastycznych w formie plakatu, dotyczących 

tematu: „Poznań – miasto przyszłości. Jak Ty udoskonaliłbyś miasto?” Do konkursu 

zgłoszono ponad 100 prac. Nagrodzono 3 pierwsze miejsca oraz przyznano                               

po 2 wyróżnienia w każdej grupie wiekowej (klasy I-III, IV-VIII oraz ponadpodstawowe). 

Gabinet Prezydenta zaprojektował grę edukacyjną, symulację budżetu obywatelskiego, 

którą udostępniono na stronie serwisu PBO. W zamyśle gra dedykowana jest uczniom szkół 

podstawowych  i ponadpodstawowych. 



89 

 

Do PBO20 zgłoszono ogółem 350 projektów. Opiniowanie projektów trwało od 1 maja                                              

do 26 września 2019 r. wraz z procedurą odwoławczą. W procesie opiniowania projektów 

239 wniosków uzyskało pozytywną rekomendację i znalazło się na liście do głosowania. 

Głosowanie PBO20 odbyło się w terminie 27 września - 21 października 2019r. Zwyciężyło 

35 projektów w tym 3 projekty ogólnomiejskie. W przypadku odwołania od negatywnej 

opinii wydziału lub jednostki dla projektu inwestycyjnego, co do którego podstawą  

były koszty projektu przewyższające założone limity lub przesłanki niewynikające z zasad 

PBO, Gabinet Prezydenta zwoływał  spotkanie odwoławcze, w którym uczestniczył zespół 

ekspertów, których głos był decydujący.  

W skład takiego zespołu mogły wejść: 

 osoby z uprawnieniami do weryfikacji dokumentacji projektowej i kosztorysowania, 

niezwiązane umową pracy z Urzędem Miasta, 

 kadra naukowa poznańskich uczelni wyższych. 

W związku z powyższym, Gabinet Prezydenta podpisał umowę z Biurem Usług 

Projektowych i Obsługi Inwestycji Jacek Muller. Zgodnie z umową wykonawca pracował 

w zespole ekspertów, którego zadaniem było zweryfikowanie negatywnych decyzji 

wydziałów merytorycznych względem projektów inwestycyjnych, zgłoszonych                            

do PBO20. Jego obowiązkiem było także uczestnictwo w spotkaniach odwoławczych                    

z wnioskodawcami projektów. 

Od 27 września do 21 października 2019 r. odbyło się głosowanie w Poznańskim Budżecie 

Obywatelskim. Po podziale środków, zrealizowanych zostanie 35 projektów. Szczególnym 

zadaniem Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego jest upowszechnianie wiedzy  

o zadaniach własnych gminy, odpowiedzialnych za nie jednostkach miejskich i procedurach 

przy tworzeniu budżetu miasta, dlatego przy każdej edycji PBO Urząd Miasta Poznania  

i podległe mu jednostki podejmują działania popularyzujące budżet na wszystkich jego 

etapach. W związku z tym Gabinet Prezydenta na etapie głosowania w PBO nawiązał 

współpracę z prasą lokalną, polegającą na wydaniu dodatków informacyjnych, 

poświęconych projektom złożonym do PBO20. Opublikowano dodatki w „Gazecie 

wyborczej”, „Głosie wielkopolskim” oraz w dzienniku „Fakt”, których łączny nakład 

wyniósł ok. 70 000 egzemplarzy. W kwocie tej znalazły się również inne formy promujące 

etap głosowania tj.: emisja reklam internetowych, logotypów PBO, kampania w serwisach 

ww. dzienników, kampania na urządzenia mobilne oraz emisja spotów w serwisach 

ww. gazet. Działania te odniosły zamierzony skutek. Frekwencja w tegorocznej edycji 
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budżetu partycypacyjnego była rekordowa w stosunku do wszystkich poprzednich edycji 

i wynosiła 68 089 osób głosujących. 

W ramach organizacji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 przeprowadzono 

badanie ewaluacyjne PBO20. Celami badania ewaluacyjnego było: zdefiniowanie 

głównych celów PBO, wpływu na rozwój społeczności lokalnej i procesów 

partycypacyjnych, określenie skutków realizacji PBO, badanie i ocena celów, zasad, 

modelu i procesu PBO, weryfikacja osiągniętych i założonych rezultatów, wypracowanie 

uwag i rekomendacji odnoszących się szczegółowo do zasad, procesu realizacji kolejnych 

edycji budżetu obywatelskiego. W procesie ewaluacji PBO20 przeprowadzono ankietę 

internetową, podczas której uzyskano informację zwrotną od  1071 osób. Wyniki badania 

ewaluacyjnego zostały przedstawione w postaci raportu.  

Przez cały rok współorganizowano również oficjalne otwarcia obiektów realizowanych              

z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego oraz kwartalnie udostępniane są informacje                  

o stanie realizacji wszystkich projektów (łącznie zrealizowano 160 projektów spośród 202).  

7. Prowadzono prace dotyczące platformy partycypacyjnej  Otwarty Poznań. 

Platforma partycypacyjna Otwarty Poznań jest innowacyjnym narzędziem internetowym, 

za pomocą którego starano się aby Miasto zyskało nową płaszczyznę komunikacyjną                     

i konsultacyjną w postaci pojawiających się wyzwań partycypacyjnych. Celem  połączenia 

mechanizmu crowdsourcingowego z otwartym polem do dyskusji jest uzyskanie 

nowatorskiego podejścia do procesu partycypacji społecznej, polegającego na włączeniu   

w niego dotąd nie angażujących się mieszkańców poprzez dostosowanie form i technik 

komunikacji do ich wymagań i trybu życia.  

Platforma partycypacji to kompleksowe, zintegrowane rozwiązanie pozwalające                                

na zaangażowanie interesariuszy w szereg działań wpisujących się w koncepcję smart city, 

łączące technologię z filozofią angażowania mieszkańców w sprawy lokalne.                       

W ramach zadania przewidziano również podpisanie kolejnej umowy z firmą  

EY Crowdsourcing Sp. z o.o.  na dalszą współpracę w zakresie przygotowania koncepcji                      

i przeprowadzenia kolejnych wyzwań za pośrednictwem platformy partycypacyjnej 

Otwarty Poznań (kontynuacja). Ww. zadanie nie zostało wykonane z uwagi na odstąpienie 

od jego realizacji. Po podjętych kilkakrotnie próbach realizacji zadania, Gabinet Prezydenta 

Urzędu Miasta Poznania podjął jednak decyzję o odstąpieniu od podpisania kolejnej umowy 

z EY Crowdsourcing Sp. z o.o. Decyzja ta została podjęta po przeanalizowaniu wymiernych 

korzyści dla Miasta Poznań, jakie może przynieść realizowanie projektów 
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partycypacyjnych za pomocą tego narzędzia. Projekt – platforma partycypacji - został 

wprowadzony pilotażowo z zamiarem zachęcenia mieszkańców do nowej formy 

partycypacji, ale też z głównym zamiarem włączenia wydziałów i miejskich jednostek 

organizacyjnych Urzędu Miasta Poznania w wykorzystanie tego rodzaju formuły 

partycypacyjnej w realizowanych przez nich działaniach. Pierwsze z założeń udało  

się zrealizować, natomiast drugie nie do końca. Powodem może być niezauważenie 

potencjału platformy albo też jego brak przy wskazanych przez wydziały procesach 

konsultacyjnych i brak przekonania do użyteczności tego narzędzia. Dodatkowo koszty 

realizacji poszczególnych wyzwań przy braku własności praw do samej platformy  

są stosunkowo wysokie ponieważ każdorazowo należy korzystać z zewnętrznej obsługi  

tego narzędzia przez firmę EY. 

8. Kontynuowano współpracę z Wydziałem Organizacyjnym UMP w zakresie 

przebudowania miejskiej strony internetowej informującej o konsultacjach. 

Strona została przebudowana w celu polepszenia komunikacji z mieszkańcami, uczynienia 

jej bardziej przejrzystą i przyjazną dla użytkownika. Poszczególne konsultacje zostały 

uporządkowane tematycznie, wydzielona została struktura tematycznych zakładek  

oraz dodana funkcjonalność w postaci możliwości odznaczania danych konsultacji  

na mapie Poznania. Trwały również prace nad nowymi funkcjonalnościami i zmianą 

wyglądu strony. 

9. Prowadzono kampanie informacyjno – edukacyjne w zakresie upowszechniania 

dobrych praktyk współpracy samorządu terytorialnego ze społecznością lokalną 

oraz zwiększeniem świadomości obywatelskiej. 

Współpracowano z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i radami osiedli                     

w zakresie realizowanych w mieście akcji społecznych i informacyjnych, kształtowano 

pozytywny wizerunek Miasta, udzielano wsparcia organizatorom wydarzeń odbywających 

się w mieście i podejmowano inicjatywę w zakresie organizacji wydarzeń istotnych                 

dla życia mieszkańców m.in.: 

- Program miejski „Kejter też poznaniak”, jako kampanię edukacyjną mającą na celu 

zwiększenie świadomości mieszkańców Poznania będących właścicielami psów                      

lub planujących nabycie psa. Celem akcji było uświadomienie obowiązków, jakie 

należą do odpowiedzialnego właściciela, między innymi konieczności szczepień                 

oraz sprzątania po swoim psie. Promowano również odpowiedzialną adopcję zwierząt. 

W ramach Programu Miejskiego uczestniczono w comiesięcznych spotkaniach Zespołu 
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zadaniowego koordynującego program miejski „Kejter też poznaniak”. W spotkaniach 

uczestniczyli przedstawiciele m.in. Straży Miejskiej, Wydziału Gospodarki 

Komunalnej, Usług Komunalnych, Wydziału Finansowego, Zarządu Zieleni Miejskiej.  

Przygotowano i zlecono wydruk artykułów promocyjnych tj. gadżety z logotypem 

Kejtra, oraz poradniki odpowiedzialnego właściciela psa celem promocji idei Programu 

Miejskiego „Kejter też poznaniak”. W dniach 11-12 maja 2019 r. w Parku Cytadela 

zorganizowano, jak co roku w ramach założeń Programu „Kejter też poznaniak”,  

imprezę społeczno-edukacyjną „Kejtrówkę 2019” połączoną z kolejną edycją zawodów 

„Latających psów”. Dla właścicieli, miłośników psów oraz wszystkich 

zainteresowanych mieszkańców Poznania przygotowano pokazy psów ratowniczych, 

pokazy psów pasterskich, pokazy Agility, profesjonalnego szkolenia psów oraz psich 

dyscyplin sportowych i pokazy z zakresu udzielania psom pierwszej pomocy. 

Dodatkowo zorganizowano spotkanie autorskie Toma Justyniarskiego „Lekcja miłości 

do zwierząt” – obrońcy zwierząt, rzecznika Towarzystwa Obrony Zwierząt, autora 

licznych książek dla dzieci uczących miłości do zwierząt,. Przygotowano też liczne 

quizy dla właścicieli psów oraz atrakcje dla najmłodszych np. fotobudka. Podczas 

imprezy kontynuowano kampanię informacyjno-edukacyjną „Czysty Poznań”, 

dotyczącą problemu niesprzątania psich odchodów. W ramach imprezy wydano 80 000 

woreczków na psie nieczystości oraz 10 000 szt. poradników odpowiedzialnego 

właściciela psa, gadżety promocyjne (tj. miski, bidony, odblaski, torby, długopisy), 

zawieszki promujące akcję „To nie taka mała sprawa”, zachęcając wspólnie ze Strażą 

Miejską Miasta Poznania do sprzątania po swoim psie. Podczas imprezy udzielano 

mieszkańcom wszelkich informacji w powyższym zakresie. W ramach imprezy 

zacieśniono również współpracę z licznymi poznańskimi fundacjami i instytucjami 

działającymi na rzecz zwierząt, które miały swoje stoiska wspierające ideę programu. 

10. Procedowano wnioski w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie. 

W ramach zadania zaplanowano realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym,                     

z pominięciem otwartego konkursu ofert - grantów. W ramach przystąpienia do realizacji 

zadań został przeprowadzony otwarty konkurs ofert, z powodu uwag zgłoszonych przez 

organizacje pozarządowe w ramach konsultacji społecznych Rocznego Programu 

Współpracy. Uwagi dotyczyły przeprowadzenia diagnozy tkanki obywatelskiej Miasta. 
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Gabinet Prezydenta respektując zgłoszone uwagi przeprowadził diagnozę społeczności 

lokalnych z obszarów objętych działaniem Centrów Inicjatyw Lokalnych. 

W ramach zadania przyznano  grant dla Fundacji Wsparcia Kreatywnej Edukacji, Rozwoju   

i Rewitalizacji KREAKTYWATOR na działania animacyjne i warsztatowe wspomagające 

Maraton Pisania Wniosków Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. 

W ramach zadania 100 000,00 zł zostało zaplanowane na realizację procedury zlecania 

zadań publicznych organizacjom pozarządowym, w trybie art.19a Ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie.  

W ramach konsultacji Rocznego Programu Współpracy na rok 2019 wpłynęła uwaga 

organizacji pozarządowej wnosząca o realizację diagnozy tkanki obywatelskiej miasta. 

Uwaga została zaakceptowana. Prezydent Miasta Poznania dnia 27 grudnia 2018 r. ogłosił 

otwarty konkurs ofert nr 31/2019 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania 

w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

w zakresie zadania: Diagnoza społeczności lokalnych z obszarów objętych działalnością 

CIL. W odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert na zadanie wpłynęły 2 oferty. Obie 

oferty wraz z wnioskami o przyznanie dotacji z budżetu Miasta Poznania poddane zostały 

procedurze konkursowej. Po zaopiniowaniu ofert przez Komisję Konkursową, Prezydent 

Miasta Poznania podjął decyzję w sprawie udzielenia dotacji, wraz z decyzją o wysokości 

kwoty przyznanej w jej ramach na zadanie, które będzie realizowane przez Gabinet 

Prezydenta w 2019 roku. Dotację przyznano Fundacji Antypody na realizację zadania 

pt. Diagnoza społeczności lokalnych z obszarów objętych działalnością CIL. 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 213/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 6 marca 2019 r. 

Gabinet Prezydenta przyjął ofertę organizacji pozarządowej, dotyczącą realizacji zadania 

publicznego o charakterze lokalnym, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Ofertę  

pt. „Kolorowy dziedziniec”, którą złożyła Fundacja Wspierania Kreatywnej Edukacji, 

Rozwoju i Rewitalizacji "KREAKTYWATOR" i otrzymała dotację w wysokości 5 000,00 

zł na realizację zadania. Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 

działań animacyjnych i warsztatowych podczas Maratonu Pisania Wniosków PBO 2020, 

23 maja 2019.  Zgodnie z koncepcją oferenta, działania zostały podzielone na różne bloki 

tematyczne:   

- "stare, ale jare" - dawne gry, zabawy i zabawki oraz warsztaty ceramiczne (garncarstwo),  

- "w zgodzie z naturą" - plener malarski (10-12 sztalug, pędzle, palety farb oraz warsztaty 

ekologiczno -przyrodnicze, 
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- "naukowo i technicznie" - proste eksperymenty naukowe oraz stanowisko budowania 

z klocków konstrukcyjnych.   

Niezależnym elementem były wielkie bańki mydlane oraz skręcane balony rozdawane 

gościom – atrakcje te pojawiały się kilkakrotnie podczas trwania całego wydarzenia. 

Dopełnieniem był kącik dla najmłodszych, w którym dzieci spędziły czas przy prostych 

działaniach artystycznych (kolorowanie, rysowanie) Działania i stanowiska danego bloku 

wypełniły przeznaczoną na to przestrzeń dziedzińca, która dodatkowo została ozdobiona 

kolorowymi chorągiewkami i girlandami stanowiącymi mocny kolorystyczny akcent. 

Głównym celem było uprzyjemnienie i uatrakcyjnienie wydarzenia, jakim był Maraton 

Pisania Wniosków PBO 2020 oraz zaproponowanie interesujących form kreatywnego 

spędzenia czasu na dziedzińcu. Cel został osiągnięty na wszystkich planowanych 

płaszczyznach, a przewidywane rezultaty na maksymalnym poziomie. Głównymi 

odbiorcami zadania byli: - uczestnicy projektu "Wspólnie możemy więcej" - młodzież  

z poznańskich szkół podstawowych, rodziny z dziećmi zaproszone za pośrednictwem 

mediów społecznościowych, uczestnicy konsultacji PBO 2020, turyści. 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 213/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 6 marca 2019 r. 

Gabinet Prezydenta przyjął ofertę organizacji pozarządowej, dotyczącą realizacji zadania 

publicznego o charakterze lokalnym, z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

Realizatorem było Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju. W ramach zadania 

przeprowadzono wizyty studyjne w CIL lokalnych. 

Działania realizowane w ramach oferty są wynikiem powstania koalicji osób związanych              

z Programem Centrum Inicjatyw Lokalnych. Dzięki realizacji tego zadania było możliwe 

silniejsze podkreślenie efektów jego funkcjonowania w Mieście Poznaniu, a także promocja 

wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem radnych miejskich oraz radnych 

osiedlowych. W tym celu do radnych zostały wystosowane zaproszenia do udziału   

w otwartych wizytach studyjnych. Celem planowanych wizyt studyjnych były: zapoznanie 

uczestników z różnymi modelami działania CIL, wymiana doświadczeń i wzmocnienie 

lokalnych liderów. Przedsięwzięcie było także doskonałym uzupełnieniem realizowanej 

kampanii promocyjno - informacyjnej CIL oraz konferencji podsumowującej, realizowanej 

w dniu 20 listopada 2019 r. Uczestnicy mogli zapoznać się z funkcjonowaniem CIL: 

Piątkowo, WIL.DA.SIĘ, STARownia STARomiejska, Sąsiedzi z Kólturą, Łazanka, 

Główna, Dębiec. Wydarzenie było współtworzone przez zaangażowane CILe lokalne; 

informacja o możliwości udziału w wizycie studyjnej była dołączana do zaproszeń 



95 

 

na konferencję podsumowującą – Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania 

współpracował w tym zakresie z realizatorami kampanii promocyjno - informacyjnej CIL. 

Realizacja wizyt studyjnych rozpoczęła się wspólnym spotkaniem otwierającym, na którym 

tytułem wstępu omówiona została idea, cele, metodologia Programu CIL, a także zostały 

przekazane wszystkie niezbędne informacje oraz materiały promocyjne, edukacyjne                           

i informacyjne, w tym dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za realizację spotkań                       

w CILach lokalnych, a także informacje związane z transportem. Zostało przygotowanych                  

i zrealizowanych 6 spotkań otwartych przez CILe lokalne, które przybliżały 

funkcjonowanie programu Centrum Inicjatyw Lokalnych w Poznaniu. Po zakończeniu 

spotkań we wszystkich CILach lokalnych, dla wszystkich uczestników odbyło się spotkanie 

podsumowujące z wymianą doświadczeń oraz dyskusją.  

11. Tworzono i wspierano Centra Inicjatyw Lokalnych. 

Zadanie było realizowane w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Prezydent Miasta Poznania dnia 27 grudnia 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 30/2019  

na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności wspomagającej 

rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w zakresie zadań:   

nr 1 Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych – regranting,    

nr 2 Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - CIL lokalny.  

W odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert na zadanie nr 1 wpłynęły 3 oferty. 

Natomiast na zadanie nr 2 wpłynęło 17 ofert. Jedna oferta nie spełniła wymogów 

formalnych. Pozostałe oferty wraz z wnioskami o przyznanie dotacji z budżetu Miasta 

Poznania poddane zostały procedurze konkursowej. Po zaopiniowaniu ofert przez Komisję 

Konkursową Prezydent Miasta Poznania podjął decyzję w sprawie udzielenia dotacji, 

wraz z decyzją o wysokości kwot przyznanych w jej ramach na zadania, które będą 

realizowane przez Gabinet Prezydenta w 2019 roku. Dotację w wysokości 380 000,00 zł 

przyznano Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych "Działamy Razem" 

i Stowarzyszeniu Instytut Zachodni na realizację zadania pt. Centrum Inicjatyw Lokalnych 

- Regrantingowe 2019. Natomiast pozostałe 430 000,00 zł przyznano 10 podmiotom.  

Poniższa mapa przedstawia umiejscowienie CIL w przestrzeni miasta. 
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Poniżej zestawienie wszystkich Centrów Inicjatyw Lokalnych działających w Poznaniu: 
 

 
 
 
 

L.p. Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Całkowita 
wartość 
zadania 

Kwota 
dotacji 

Wkład 
własny 

Wkład 
własny 
finansowy 

1 
Stowarzyszenie 
Młodych 
Animatorów Kultury 

Fyrtel Główna - 
Centrum 
Inicjatyw 
Lokalnych 

50460,00 zł 48300,00 zł 2160,00 zł 600,00 zł 

2 Fundacja "ReStart" 

Centrum 
Inicjatyw 
Lokalnych 
Darzybór 2019 

47000,00 zł 43400,00 zł 3600,00 zł 1040,00 zł 

3 
Fundacja 
"Inspirator" 

Centrum 
Inicjatyw 
Lokalnych 

31300,00 zł 30000,00 zł 1300,00 zł 300,00 zł 

L.p. 
Nazwa 
organizacji 

Nazwa zadania 
Całkowita 
wartość 
zadania 

Kwota 
dotacji 

Wkład 
własny 

Wkład 
własny 
finansowy 

1 

Wielkopolska Sieć 
Organizacji 
Pozarządowych 
"Działamy Razem"  
 Stowarzyszenie 
Instytut Zachodni 

Centrum 
Inicjatyw 
Lokalnych - 
Regrantingowe 
2019 

391850,00 zł 380000,00 zł 11850,00 zł 3850,00 zł 

RAZEM 391850,00 zł 380000,00 zł 11850,00 zł 3850,00 zł 
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„Ogrody 
Szeląg" 

4 
Stowarzyszenie 
Zielona Grupa 

Centrum 
Inicjatyw 
Lokalnych: 
Dębiec 

46540,00 zł 45000,00 zł 1540,00 zł 540,00 zł 

5 
POZNAŃSKA 
FUNDACJA 
ARTYSTYCZNA 

SĄSIEDZI Z 
KÓLTURĄ 

50000,00 zł 48300,00 zł 1700,00 zł 700,00 zł 

6 
Stowarzyszenie 
Centrum Promocji 
Ekorozwoju 

CIL Piątkowo - 
miejsce 
mieszkańców 
Piątkowa 

47330,00 zł 45000,00 zł 2330,00 zł 450,00 zł 

7 
Stowarzyszenie 
Schron Kultury 
Europa 

Centrum 
Inicjatyw 
Lokalnych 
"WIL.DA.SIĘ" 

52550,00 zł 50000,00 zł 2550,00 zł 550,00 zł 

8 
Centrum Inicjatyw 
Młodzieżowych 
"Horyzonty" 

Mobilne 
Centrum 
Inicjatyw 
Lokalnych – 
ŁAZANKA 

 30000,00 zł   

9 

Fundacja 
Wspierania 
Kreatywnej 
Edukacji, Rozwoju i 
Rewitalizacji 
"KREAKTYWATOR" 

CIL 
STARtownia 
STARomiejska 

56500,00 zł 50000,00 zł 6500,00 zł 1000,00 zł 

10 

Wielkopolska Rada 
Koordynacyjna 
Związek Organizacji 
Pozarządowych 

Nasze 
Podwórko - 
Grunwald 
Północ 

41252,00 zł 40000,00 zł 1252,00 zł 412,00 zł 

RAZEM 474483,00 zł 430000,00 zł 44483,00 zł 6093,00 zł 
 

Konkurs na mikrogranty został ogłoszony 25 marca 2019 r. Nabór wniosków do konkursu 

mikrograntów odbywał się w trybie ciągłym. Informacja o ogłoszeniu konkursu została 

umieszczona na stronach internetowych Oferentów oraz na stronach internetowych Miasta 

Poznania oraz CIL-ów lokalnych. Dodatkowo informacja została zamieszczona na portalu 

społecznościowym Facebook Operatora i CIL. Zrealizowano także spotkanie informacyjno – 

edukacyjne dla podmiotów zainteresowanych konkursem mikrodotacji. 

W ramach regrantingu zostało przyznanych 61 mikrograntów, organizacjom i grupom 

nieformalnym z obszaru Poznania. W 2019 roku Operator Konkursu Centrum Inicjatyw 

Lokalnych – Regrantingowe 2019: Sieć "Działamy Razem"/Stowarzyszenie Instytut Zachodni 

przeprowadził jeden konkurs. W okresie naboru wniosków od 25 marca 2019 r. do dnia  

31 sierpnia 2019 r. wpłynęły 83 oferty, a dofinansowanie otrzymało 61 ofert w tym: 
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- 30 zostało złożonych przez grupy nieformalne – co stanowi 49,2% ofert 

dofinansowanych, 

- 31 ofert zostały złożone przez NGO, 

- poprawnych formalnie było 81 ofert, 

- poprawnych merytorycznie było 65 ofert. 

- zostało złożonych 61 sprawozdań z realizacji mikrograntów. 

W ramach konkursu zaangażowano 3 ekspertów/ekspertek oceniających oferty. Zgodnie                      

z regulaminem konkursu minimalna liczba punktów, która kwalifikowała ofertę                                 

do dofinansowania wynosiła 42 punkty. W Konkursie tylko 7 ofert otrzymało ocenę równą  

lub poniżej 50 punktów. Ponad 50,8% (31) ofert złożonych w konkursie otrzymało ocenę równą 

lub większą 60 punktów. Stowarzyszenie Instytut Zachodni objęło patronatem działania 

28 grup nieformalnych. Na podstawie dokonanych ocen przydzielono 61 dotacji na kwotę 

300 000,00 zł. Całkowita wartość zadań, które realizowane były na podstawie konkursów  

to: 359 475,00 zł. Podmioty otrzymujące dotacje wniosły 59 475,00 zł wkładu własnego. 

Przykładowe działania, które były  realizowane w ramach regrantingu: spotkania seniorów, 

wyjścia do kina, do teatru, organizowanie się młodzieży w grupy z podziałem na specjalności, 

tworzenie nowych siedlisk dla zwierząt oraz edukacja mieszkańców, ogród sensoryczny                   

dla dzieci z osiedla, szerzenie tradycji historycznych danego regionu, współpraca                                

z rodzinami, seanse kina letniego, koncert piosenki filmowej w wykonaniu uczestników zajęć 

wokalnych, wernisaż i wystawa zdjęć koła fotograficznego działającego przy Klubie Seniora, 

dwudniowe festiwale gier typu larp, warsztaty, konsultacje dla prowadzących, integracyjne 

spotkania jednoczące przy wspólnej aktywności, akcja "nocleg dla gracza", organizacja 

wystawy zdjęć, warsztaty dla rodziców, warsztaty dla dzieci, warsztaty malarskie, warsztaty 

artystyczne i występy, Dzień Sąsiada, działania o charakterze artystycznym, sportowym                     

i kulturalnym, warsztaty, zajęcia pokazowe w szkołach, promocja czytelnictwa, rehabilitacja, 

wspólne spotkania, wyjścia do kina, teatru, aktywizacja osób starszych, spotkania/ warsztaty, 

animacja, muzyka, zabawa, praca z baśnią, integracja rodziców, opiekunów i dzieci, prace 

konstrukcyjne, ogrodnicze i ziemne, pogadanki ogrodnicze. 

W 2019 r. podobnie jak w roku ubiegłym program CIL wspierany był także przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Miasto Poznań/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  

w Poznaniu wraz z Partnerami realizowały projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 

zatytułowany: „Feniks”. Celem projektu jest m.in. wzrost aktywności społecznej osób 

zamieszkujących wybrane rejony Poznania. Projekt realizowany jest poprzez Organizowanie 
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Społeczności Lokalnych, w pięciu wybranych obszarach Poznania gdzie pracują organizatorki 

społeczności lokalnej. W czterech z nich działają także CIL lokalne.  

Obszar/realizator CIL: 

 Stare Miasto - Fundacja Wspierania Kreatywnej Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji 

"KREAKTYWATOR" CIL STARownia STARomiejska oraz POZNAŃSKA 

FUNDACJA ARTYSTYCZNA CIL „Sąsiedzi z Kólturą”; 

 Dębiec - Stowarzyszenie Zielona Grupa CIL Dębiec; 

 Łazarz - Centrum Inicjatyw Młodzieżowych "Horyzonty" Mobilne CIL Łazanka; 

 Główna - Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury Fyrtel Główna - CIL. 

12. W ramach zadania Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych Gabinet 

Prezydenta zrealizował także szkolenia. 

  Zaplanowano realizację szkoleń z zakresu organizowania społeczności lokalnej. 

Przedmiotem zamówienia było: przygotowanie i przeprowadzenie programu 

szkoleniowo - edukacyjnego CIL, w tym: przygotowanie i przeprowadzenie 

specjalistycznych szkoleń z zakresu organizowania społeczności lokalnej z podziałem 

na edukację podstawową i zaawansowaną dla realizatorów CIL, opracowanie 

i realizacja spotkań edukacyjnych, warsztatów dotyczących przygotowania Programu 

wspierania rozwoju wspólnot lokalnych w Poznaniu dla przedstawicieli Urzędu 

Miasta Poznania i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, indywidualne wsparcie 

merytoryczne, edukacyjne dla realizatorów CIL. 

Zapytanie zostało skierowane w dniu 4 kwietnia 2019r. drogą elektroniczną 

do 10 wykonawców. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły dwie oferty. 

Ocena została przeprowadzona zgodnie z przyjętymi kryteriami. Szkolenia 

poprowadziła ANIMA - edukacja, szkolenia Magdalena Popłońska – Kowalska. 

Pierwsza część umowy, tj. realizacja szkoleń, została wykonana w terminie                   

od 02 maja do 17 czerwca 2019r. Przygotowano i przeprowadzono 2 dni szkoleniowe 

po 8 godzin dla grupy początkującej oraz 3 dni szkoleniowe  po 8 godzin dla grupy 

zaawansowanej - łącznie 40 godzin szkoleniowych. W szkoleniu podstawowym 

udział wzięło 19 osób, natomiast w zaawansowanym 15 osób. Przeprowadzone 

warsztaty pozwoliły uczestnikom pogłębić swoją wiedzę w określonych obszarach 

edukacyjnych poruszanych podczas spotkań. 

W ramach drugiej części umowy zrealizowano spotkania warsztatowo - szkoleniowe 

dla członków Zespołu ds. CIL. Były to spotkania, zwykle o charakterze 
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warsztatowym, dotyczące przygotowania Programu wspierania rozwoju wspólnot 

lokalnych w Poznaniu, a także w zakresie m.in.:  

- analizy dotychczasowej współpracy,  

- zasobów i możliwości poszczególnych wydziałów/instytucji,  

- wizji, misji, celów strategicznych Programu,  

- działań, monitoringu, ewaluacji Programu.  

Spotkania Zespołu ds. CIL odbyły się w następujących terminach:  

- 3 września 2019r.  

- 10 września 2019r.  

- 30 września 2019r.  

- 30 października 2019r.  

- 2 grudnia 2019r.  

w łącznym wymiarze 12 godzin szkoleniowych. 

Spotkania zrealizowane były w formie warsztatów, na których wspólnie wypracowywane 

były cele, zasady pracy, misja i wizja w oparciu o analizę zasobów i potrzeb. Podczas spotkań 

ustalono, że wzmacnianie społeczności lokalnej jest procesem długofalowym, wymagającym 

zaangażowania wielu podmiotów. Należałoby spojrzeć na to zagadnienie strategicznie                       

i wspierać rozwój lokalny w sposób zrównoważony z wykorzystaniem wszelkich 

mechanizmów instytucjonalnych. Natomiast w sytuacji aktualnych ograniczeń budżetowych  

w Urzędzie Miasta Poznania, wydaje się, że takie postrzeganie roli Zespołu, może sprzyjać 

oszczędnościom, racjonalnym i efektywnym działaniom w tym zakresie. Członkowie 

Zespołu uznali, że zasadne byłoby zakończenie prac Zespołu ds. CIL i powołanie w to miejsce 

Zespołu ds. Rozwoju Wspólnot Lokalnych, który podjąłby pracę nad Programem Rozwoju 

Wspólnot Lokalnych w Poznaniu, a CIL byłby jednym z narzędzi budowania potencjału 

społecznego. Zrealizowano indywidualne wsparcie merytoryczne, edukacyjne 

dla realizatorów CIL w wymiarze 7 h na każdy CIL (łącznie 70h), w zakresie budowania 

Partnerstwa Lokalnego.  

13. Procedowano Małe Granty. 

W zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w trybie  

art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 20 000,00 zł zostało 

przekazane do Gabinetu Prezydenta Urzędu Miasta Poznania przez Radę Osiedla 

Świerczewo na realizację zadania: Tworzenie i Wspieranie Centrum Inicjatyw Lokalnych. 

Z uwagi na brak oferty złożonej w otwartym konkursie ofert nr 30/2019 na powstanie CIL 
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w tym rejonie, za zgodą Rady Osiedla i na podstawie uchwały, zostało zaplanowane  

na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym, z pominięciem otwartego 

konkursu ofert, tzw. małe granty.  

Stowarzyszenie Schron Kultury Europa Retro Świerczewo – 01.08. – 30.09.2019 r. 

Projekt polegał na organizacji cyklu wydarzeń na poznańskim Osiedlu Świerczewo, 

mających na celu aktywizację i integrację mieszkańców oraz wzbogacenie oferty 

kulturalnej osiedla. Cykl "Retro Świerczewo" nawiązywał do dziedzictwa kulturowego 

z pierwszej połowy XX wieku, sięgając do sztuki filmowej, cyrkowej i muzycznej. 

W ramach działań zrealizowano:  

- 3 pokazy plenerowe przedwojennych polskich produkcji filmowych, 

- 1 retro piknik cyrkowy, w ramach którego odbyły się przedwojenne zabawy plenerowe, 

a także pokaz cyrkowy w czterech blokach artystycznych (w tym pokaz ognia),  

- 1 koncert poznańskiej formacji jazzu tradycyjnego Dixie Company.  

Zarówno realizator projektu, jak i Rada Osiedla Świerczewo zauważyli, że wymiary 

empowermentu wśród mieszkańców są na niskim poziomie (między innymi niskie poczucie 

odpowiedzialności ludzi za siebie i swoją społeczność, brak przekonania o możliwości 

zmieniania otoczenia i społeczności, ale za to widoczny zalążek gotowości do współpracy               

i rozbudowane relacje międzysąsiedzkie). Głównymi celami zadania była aktywizacja 

mieszkańców Świerczewa oraz zwiększenie letniej oferty kulturalnej tego obszaru, 

co zostało zrealizowane. Cały projekt został zrealizowany na terenie rekreacyjno-

sportowym przy ulicy Buczka. Przedsięwzięcie adresowane było do szerokiego grona 

odbiorców – wydarzenia nie narzucały żadnych granic wiekowych, a planowane działania 

miały charakter międzypokoleniowy i integracyjny. Na podstawie dokumentacji 

fotograficznej szacuje się, że łączna ilość uczestników we wszystkich wydarzeniach 

wyniosła ok. 210 osób. 

Stowarzyszenie Schron Kultury Europa Festyn Rodzinny "Kolorowe Świerczewo" – 

13.09. – 13.10.2019 r.  

Głównym założeniem projektu była organizacja w dniu 28 września br. lokalnego festynu              

dla mieszkańców Osiedla Świerczewo, który będzie połączony z promocją rejonowych 

projektów do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego oraz głosowaniem  

na nie w Mobilnym Punkcie Głosowania. W ramach promocji Poznańskiego Budżetu 

Obywatelskiego postanowiono w trakcie festynu: rozdysponować broszury informacyjne 

na temat PBO 2020 (ok. 120 sztuk), poinformować ze sceny mieszkańców Świerczewa 
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o możliwości głosowania w PBO20 w stacjonarnym punkcie do głosowania w dniach 

28 – 29 września 2019 roku  w godzinach 10.00-17.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

nr 3 przy ul. Jesionowej 14 w Poznaniu, przypomniano o dotychczasowych zwycięskich 

projektach ze Świerczewa (m.in. Wieża widokowa na Szachtach, Skatepark 

na Świerczewie, Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów czy planowana 

modernizacji boiska przy ul. Buczka).  

Wydaje się zasadne podjęcie w przyszłości próby realizacji programu CIL na terenie osiedla 

Świerczewo. Kluczowym elementem powinno być badanie "SUWAK" pozwalające 

określić, na jakim etapie spójności, upodmiotowienia, współpracy, angażowania 

i kooperacji jest społeczność lokalna z tego rejonu. Wydarzenie zostało zrealizowane 

zgodnie z planowanym harmonogramem. Głównym celami zadania była aktywizacja 

mieszkańców Świerczewa oraz poszerzenie oferty kulturalnej tego obszaru. Cel ten został 

osiągnięty za sprawą uczestniczenia w wydarzeniu i oferowanych atrakcjach  

przez szacowaną liczbę ok. 700 osób. Dodatkowymi celami była: edukacja w zakresie PBO 

2020 oraz zachęcenie do głosowania, a także ukazanie potencjału miejsca jakim jest boisko 

przy ul. Buczka.  

14. Stworzono i zrealizowano kampanię promocyjną i reklamową. 

Gabinet Prezydenta zrealizował kampanię promocyjno - informacyjną Centrum Inicjatyw 

Lokalnych. Przewidziane w ramach zadania 50 000,00 zł zostało zaplanowane na realizację 

kampanii promocyjnych  i reklamowych. Kwota ta została podzielona na dwa zadania: 

 wykonanie materiałów promocyjnych i reklamowych na potrzeby zadania: 

Centrum Inicjatyw Lokalnych (dalej zwane CIL) realizowanego przez Gabinet 

Prezydenta Urzędu Miasta Poznania - 10 000,00 zł, 

 opracowanie i wdrożenie kampanii promocyjno - informacyjnej dla zadania 

publicznego tworzenie i wspieranie centrów inicjatyw lokalnych, w tym: 

- opracowanie koncepcji kampanii,  

- realizacja kampanii, 

- przekazanie Zamawiającemu majątkowych praw autorskich, praw 

pokrewnych oraz praw zależnych do treści powstałych w wyniku 

realizacji umowy bez ograniczeń i na wszystkich polach eksploatacji - 

40 000,00 zł. 
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Zadanie dotyczące wykonania materiałów promocyjnych i reklamowych zrealizowała P.U.H. 

Helmex - Exhibitions Izabela Tęczar. Termin realizacji usługi został ustalony od dnia 27 maja 

do 31 lipca 2019 r. Zadanie zostało wykonane prawidłowo.  

Natomiast zadanie dotyczące opracowania i wdrożenia kampanii promocyjno – informacyjnej 

zrealizowano na podstawie oferty wspólnej Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju 

Inicjatyw Obywatelskich PISOP i Fundacji Niwa Edukacji i Rozwoju. Oferent wykazał 

doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć. Dużym atutem oferty byli trenerzy, 

zaangażowani w realizację zamówienia, posiadający doświadczenie w realizacji zadań 

związanych z procesami partycypacji, konsultacji społecznych, rewitalizacji i aktywizacji 

społecznej, prowadzeniem szkoleń, warsztatów, konferencji.   

Usługę realizowano od dnia 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. Zadanie zostało wykonane 

prawidłowo. 

W ramach zadania Wykonawca: 

 zorganizował dwa spotkania dla przedstawicieli Rad Osiedli, podczas których 

zaprezentowano założenia, cele i rezultaty Programu CIL. Spotkania odbyły  

się 9 i 11 lipca 2019 r., 

 zorganizował akcję w przestrzeni publicznej podczas IX Poznańskiego Dnia 

Organizacji Pozarządowych oraz Targów Ekonomii Społecznej, 

 zorganizował akcję w przestrzeni publicznej podczas Jarmarku 

Bożonarodzeniowego Poznańskie Betlejem – Świętowanie z CILami, 

 zorganizował konkurs dla uczniów poznańskich szkół – Poznańskie Inicjatywy 

Młodzieżowe, 

 w ramach konkursu złożono 11 ofert, z czego 6 otrzymało wsparcie finansowe 

na realizację działań, 

 ogłosił konkurs Działania Godne Uwagi i przygotował wraz z Miastem Poznań 

Galę podsumowującą konkurs i działania CIL 2019. W gali udział wzięło blisko 

150 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji 

pozarządowych, grup nieformalnych, Rad Osiedli. W programie gali,  

poza ogłoszeniem wyników oraz uhonorowaniem laureatów, znalazły się także 

warsztaty "Coaching jako specyficzna forma dialogu i wsparcia liderów 

lokalnych", prelekcja Iwony Guzowskiej na temat aktywności społecznej              

oraz prezentacja pt. "Pokaż mi swój świat, czyli po co i jak odkrywać potrzeby, 

możliwości i potencjał mieszkańców mojej dzielnicy na przykładzie programu 
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CIL". Spotkanie uświetnił koncert chóru gospel "Joy". Podczas gali 

podsumowano także działalność Centrów Inicjatyw Lokalnych i wręczono 

pamiątkowe dyplomy ich realizatorom. 

Kampania CIL pełni funkcję informacyjną, przybliżającą odbiorcom istotę, sposób działania 

CIL oraz to, jakie niesie ze sobą możliwości, dzięki czemu przyczyni się to do rozwoju 

programu. Ponadto służy zwiększeniu świadomości wśród mieszkańców Poznania o obecnie 

realizowanych działaniach w ramach programu CIL. Kampania CIL komunikuje,  

że Poznań jest miastem otwartym na swoich mieszkańców, jest miastem, które istnieje  

dla mieszkańców, a nie w oderwaniu od nich. Realizacja programu CIL (jak i jego promocja) 

wyróżnia Poznań jako jednego z liderów działań prospołecznych w skali kraju. Celem kampanii 

jest popularyzacja regrantingu i organizowania społeczności lokalnych jako form współpracy 

samorządu z organizacjami pozarządowymi, które zwiększają aktywność mieszkańców 

w realizacji zadań publicznych 

Realizacja kampanii pozwoliła: 

 zwiększyć świadomość wśród mieszkańców Poznania o obecnie realizowanych 

działaniach oraz planach na kolejne lata w ramach programu CIL; 

 komunikować, że Poznań jest miastem otwartym na swoich mieszkańców, jest miastem, 

które istnieje dla mieszkańców, a nie w oderwaniu od nich; 

 komunikować, że misją miasta jest współtworzenie (wspólne tworzenie Miasta musi 

być oparte na wzajemnym zaufaniu, dialogu, kreatywności i ciągłym dążeniu  

do poprawy) oraz tworzenie nowych i rozwijanie istniejących mechanizmów, form 

wsparcia i działań pozwalających mieszkańcom na odpowiedzialne współdecydowanie 

o rozwoju miasta. 

W  2019 roku w ramach poznańskich CIL-ów zrealizowano łącznie ponad 120 inicjatyw 

oddolnych (zgłoszonych przez samych mieszkańców). Rok ten był także wyjątkowy 

pod względem przyznanych przez CIL regrantingowy mikrograntów. Było ich 61, z czego  

30  to inicjatywy grup nieformalnych. Ich łączna wartość wyniosła 349 tys. zł. Z roku na rok 

miasto przeznacza na program coraz więcej pieniędzy. W 2019 r. było to 800 tys. zł (420 tys. zł 

na CIL-e lokalne i 380 tys. zł na CIL regrantingowy).  
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Urząd Stanu Cywilnego 
1. W 2019 r. odbyło się 9 uroczystości wręczenia medali z okazji długoletniego pożycia 

małżeńskiego z udziałem Pana Prezydenta, na które zaproszono 262 par Jubilatów.  

2. Urząd Stanu Cywilnego realizując zadania zlecone gminie dokonał między innymi 

następujących czynności: 

Lp. Zadania Ilość 

1. Sporządzone akty stanu cywilnego 24 915 

2. Migrowane do aplikacji ŹRÓDO akty stanu 

cywilnego 

41 363 

3. Naniesione wzmianki  6 337 

4. Sporządzone przypiski 23 250  

5. Przyjęte uznania ojcostwa 2 877 

6. Wydane odpisy aktów stanu cywilnego 86 041 

7. Wydane zaświadczenia:  

 potwierdzające uznanie ojcostwa 2 931 

 stwierdzające brak okoliczności wyłączających 

zawarcie małżeństwa 

5 007 

 stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można 

zawrzeć małżeństwo 

157 

 o stanie cywilnym 315 

 o nadaniu nr PESEL 14 282 

 

Wydział Budżetu i Kontrolingu 
W zakresie zadań realizowanych przez wydział opracowano mi.in.: 

 projekt uchwały budżetowej  na 2020 r. oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej, 

 7 projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2019 rok, 

 5 projektów uchwał w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, 

 17 zarządzeń w sprawie zmian w  budżecie Miasta Poznania na 2019 r., w których 

korzystano z upoważnień wynikających z  art. 257 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych oraz § 16 pkt. 1 uchwały Nr IV/40/VIII/2018 Rady Miasta 

Poznania z dnia 20 grudnia 2018 r. 
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 zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  Miasta Poznania na rok 2019  

wraz z 12 zarządzeniami zmieniającymi, 

 zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2019  

wraz z 19 zarządzeniami zmieniającymi oraz zarządzenie w sprawie projektu planu 

finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2020, 

 zarządzenie w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień wydatków w planach 

finansowych w 2019 r., 

 zarządzenie w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta 

uprawnień do zaciągania zobowiązań wieloletnich, 

 zarządzenie w sprawie ustalenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta, 

 zarządzenie w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Miasta Poznania 

na 2020r., 

 sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok, 

 informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r., 

 2 informacje dotyczące dokonanych umorzeń oraz innych ulg w spłacie wierzytelności, 

 3 raporty kwartalne o stanie zaawansowania realizacji inwestycji, 

 informację o realizacji budżetu w zakresie wydatków majątkowych w roku 2019, 

 zestawienie danych o strukturze składników wynagrodzeniowych w 2018r. w miejskich 

jednostkach organizacyjnych. 

Ponadto opracowano projekty uchwał Rady Miasta Poznania: 

 w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań 

przez osiedla oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej 

przez osiedla, 

 w sprawie ustalenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Miasta na lata 

2020-2023, 

 zmieniająca uchwałę Nr II/9/VIII/2018 z dnia 27 listopada 2018  r. w sprawie trybu prac 

nad projektem uchwały budżetowej. 
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Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa 

 W dniach 8-9 maja 2019 roku odbyła się kolejna edycja Dni Przedsiębiorczości 

Poznań, w ramach której odbyły się następujące imprezy: 

 8 maja 2019: Gala Finałowa Konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera 

Przedsiębiorczości / ok. 100 uczestników 

W godzinach wieczornych odbyła się Uroczysta Gala Finałowa Konkursu, podczas 

której poznaliśmy Laureatów XVI edycji Konkursu oraz zostały rozdane nagrody  

i wyróżnienia. 

 8 maja 2019: Startup Poznań / ok. 238 uczestników 

Startup Poznań 2019 to bezpłatne cykliczne wydarzenie skierowane do przedstawicieli 

środowiska startupowego oraz wszystkich zainteresowanych nowymi technologiami  

i innowacyjnymi rozwiązaniami dla biznesu. Konferencja organizowana  

jest przez Miasto Poznań, Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy  

wraz z Partnerami w ramach Dni Przedsiębiorczości Poznań. 

Tegoroczna edycja skupiała się wokół przyszłości - postępu innowacyjnych 

technologii i rozwoju startupów. Przedstawiciele lokalnych startupów mówili,  

jak w biznesie wykorzystują sztuczną inteligencję i rzeczywistość rozszerzoną. 

Wspólnie podjęli próbę odpowiedzi na pytanie "Czy rozwój technologiczny jest szansą, 

czy może też zagrożeniem?". 

 9 maja 2019: Poznań Biznes Partner / ok. 2300 uczestników  

Było to wydarzenie kierowane do osób, które prowadzą firmę lub myślą o rozpoczęciu 

własnej działalności i szukają praktycznej wiedzy na temat możliwości rozwoju 

własnego biznesu, komunikacji z klientami, e-commerce, marketingu i storytellingu. 

Atrakcyjnym elementem były również tematy dotyczące możliwości rozwoju 

kompetencji własnych i zespołu, przywództwa, a także technik negocjacyjnych  

i wywierania wpływu społecznego w biznesie. Dopełnieniem całości będą 

też zagadnienia w zakresie technik kreatywnych w biznesie w oparciu o metodę service 

design / design thinking, turkusowe warsztaty z grywalizacją, a także liczne spotkania 

networkingowe. 

 W grudniu podsumowano realizację programu szkoleń i doradztwa indywidualnego 

organizowanego przez Oddział Wspierania Przedsiębiorczości WDGR w roku 

2019 dla osób planujących podjęcie działalności gospodarczej oraz dla czynnych 

mikroprzedsiębiorców. W ponad 70 szkoleniach uczestniczyło łącznie 2889 osób, 
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natomiast 313 osób skorzystało z indywidulanych spotkań doradczych  

i coachingowych. Łącznie z usług OWP skorzystały 3002 osoby. 

 W dniach 30.11 do 1.12.2019 w Przestrzeni Plus Jeden przy ul. Za Bramką 1 odbył  

się zorganizowany przez Poznańską Gildię Graczy i zespół Plus Jeden poznański PGG 

Jam: All Play, czyli programistyczny maraton (hackathon) tworzenia 

komputerowych gier dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Uczestnicy w liczbie  

60 osób mieli również okazję porozmawiać o niepełnosprawności przed monitorem  

z ekspertami Poznańskiej Gildii Graczy. Eksperci PGG przedstawili, co mogą dać 

dzieciom gry terapeutyczno–rehabilitacyjne oraz jakie bariery  spotykają niesłyszący  

i niedosłyszący gracze. 

 Konkurs „Zielony Poznań” 

Konkurs zainaugurował kiermasz pod hasłem „Zielono nam” 11 maja 2019 r. od 10.00 

do 17.00,który odbył się kiermasz „Zielony Poznań” w Parku Wilsona. Impreza, 

wzorem roku ubiegłego, nabrała mocy warsztatowej i pokazowej dzięki połączeniu sił 

z różnych Instytucji. Podczas majowego kiermaszu można było zaopatrzyć się w rośliny 

na balkon i do ogrodu prosto od plantatorów. Porady w zakresie urządzania ogrodów 

przydomowych prowadzone były przez nauczycieli akademickich Katedry Terenów 

Zieleni i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.  Podczas 

kiermaszu przyjmowane były zgłoszenia do kolejnej XXVI edycji konkursu „Zielony 

Poznań”. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Poznania, instytucji, organizacji 

społecznych, spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych (w tym np. budynków 

komunalnych) oraz podmiotów gospodarczych wszystkich sektorów, które zgłaszają 

swoje ukwiecone balkony, ogrody przydomowe, zieleńce, pasy zieleni, zielone dachy, 

działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych lub stowarzyszeń działających 

na rzecz działkowców. Celem konkursu jest kształtowania postaw proekologicznych 

mieszkańców w zakresie estetyki i kultury kształtowania terenów zieleni w miejscu 

zamieszkania, jak i w pracy. W XXVI edycji konkursu do rywalizacji zgłoszono 

4 066 obiektów w tym: w kategorii zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne  

212 obiektów; w kategorii  balkony, tarasy, loggie i okna  598 obiektów; w kategorii  

ogrody przydomowe 575 obiektów, w kategorii działki na terenach Rodzinnych 

Ogrodów Działkowych 2 662 obiektów oraz w kategorii pasy zieleni 15 obiektów. 

W tym roku 1 podmiot ubiegał się o Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najbardziej 

zazielenioną i ukwieconą elewację oraz o Tytuł Prezydenta Miasta Poznania 
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za najpiękniejszy ogród społeczny w Poznaniu - 3 instytucje. Oficjalne wyniki ogłosił 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Grzegorz Ganowicz w 7 listopada 2019r. 

Na MTP podczas Gali Finałowej XXVI edycji konkursu "Zielony Poznań". 

 XXVI Dożynki Miejskie: 

 W dniu 31 sierpnia w Parku Wilsona po raz dwudziesty piąty odbyły się Dożynki 

Miejskie. Barwny korowód  dożynkowy  przeszedł ulicą Śniadeckich  do muszli 

koncertowej w Parku Wilsona. Obrzęd dożynkowy przedstawił  zespół Łany  

z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Miejskie Dożynki były okazją  

do odetchnięcia od miejskiego stylu życia i  możliwością obcowania z kulturą 

wiejską. Były też swego rodzaju wehikułem czasu, a to za sprawą wioski ginących 

zawodów z warsztatem garncarskim, świecowniczym, kowalskim, zielarskim, 

a także muzeum wyposażenia gospodarstwa chłopskiego. Od godz. 16:30 do 21:00 

odbyło się wiele atrakcji dla uczestników dożynek min. potańcówka z Kapelą 

Hałasów, koncert zespołu Muzykanci, pokazy florystyczne, wystawa gołębi, 

warsztaty zasad udzielania pierwszej pomocy, animacje dla dzieci, gry i zabawy 

podwórkowego,  znakowanie rowerów. Nie zabrakło gratis grochówki z kotła 

i kawy MK Cafe.  

 Program „Poznań dla pszczół” 

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania rozpoczął  

w 2019 roku realizację Programu „Poznań dla pszczół”. Program ma być inspiracją 

dla lokalnych społeczności do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków 

życia owadów. Głównym celem Programu jest edukacja mieszkańców w zakresie roli  

i znaczenia pszczół oraz owadów zapylających dla środowiska i gospodarki  

oraz zwiększanie ich populacji w mieście.  

Jednym z ważniejszych rezultatów, które chcemy osiągnąć w ramach Programu  

to urządzanie tzw. Pasiek Miejskich, które w realny sposób będą wspierały wzrost 

populacji pszczół w mieście. Pasieka Miejska to min. 4 ule typu wielkopolskiego, 

postawione na terenie prywatnym lub miejskim, nad którymi opiekę sprawuje 

pszczelarz z Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Poznaniu.  

Warto podkreślić, że ważnymi uczestnikami Programu są firmy działające na terenie 

miasta Poznania. Ich udział w urządzaniu Pasiek Miejskich świadczy o poczuciu 

współodpowiedzialności za jakość środowiska oraz pokazuje zaangażowanie  

w działania proekologiczne mające na celu zwiększenie populacji pszczół oraz owadów 
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zapylających. Miód z Pasieki Miejskiej stanowi doskonały promocyjny produkt firmy, 

a otrzymany certyfikat uczestnictwa w Programie jest wyróżnieniem  i docenieniem 

działań mających na celu zachowanie bioróżnorodności. 

Poznań jest jedną z 269 gmin, które przyłączyły się w 2019 r. do  „Manifestu Gmin 

Przyjaznym Pszczołom", który jest częścią realizowanego od dziewięciu lat programu 

„Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. W dniu 14 listopada 2019 r. Poznań został 

wyróżniony za działania na rzecz ochrony owadów. Poznań znalazł się w dziesiątce 

gmin, które realizują ciekawe projekty mające na celu stworzenie lepszych warunków 

do bytowania w mieście dla pszczół i owadów zapylających. 

 

Wydział Finansowy 
I. Realizacja budżetu miasta: 

1. Monitorowano na bieżąco płynność finansową budżetu Miasta. W ramach prowadzonej 

przez PKO BP SA obsługi bankowej budżetu Miasta przekazywano wolne środki  

na rachunek lokacyjny z oprocentowaniem ustalonym na poziomie 1,4*WIBID1M. 

Rachunek ten pozwala na elastyczne gospodarowanie środkami pieniężnymi Miasta  

i stanowi bardzo korzystne rozwiązanie w stosunku do lokat. 

2. Prowadzono z PKO Bankiem Polskim S.A. negocjacje dotyczące kontynuowania 

współpracy w zakresie prowadzenia obsługi bankowej budżetu Miasta Poznania. 

W wyniku tych negocjacji w dniu 19 listopada 2019 r. Miasto podpisało z Bankiem 

umowę na świadczenie usług bankowych na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 

2021 r. Zawarto 11 umów na poszczególne produkty i usługi w zakresie prowadzonej 

przez PKO BP S.A. obsługi bankowej. 

Podstawowe warunki zawartej umowy: 

 bezpłatne prowadzenie rachunków i świadczenie usług, 

 bezpłatna obsługa klientów Miasta w zakresie płatności dokonywanych na rzecz Miasta  

i jego jednostek organizacyjnych (zapłata podatków i opłat, opłaty za przedszkola, 

żłobki, wypłata świadczeń itp.) we wszystkich tj. 26 oddziałach PKO Banku Polskiego 

S.A. zlokalizowanych na terenie Miasta Poznania z wyłączeniem filii i agencji,  

 prowadzenie rachunku skonsolidowanego dla budżetu Miasta, 

 prowadzenie rachunku lokacyjnego, na który przeksięgowywana jest nadwyżka 

środków pieniężnych, 
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 bezpłatna obsługa kart płatniczych za pomocą terminali zlokalizowanych w różnych 

miejskich jednostkach organizacyjnych i wydziałach Urzędu,  

 realizacja transakcji walutowych,  

 obsługa płatności masowych, 

 wypłata świadczeń dla świadczeniobiorców realizowana przy udostępnieniu kart 

przedpłaconych, czeków elektronicznych we wszystkich oddziałach Banku na terenie 

Miasta lub przelewem na rachunek bankowy, 

 Bank zapewnia Miastu kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 150 mln zł w każdym 

roku prowadzenia obsługi bankowej.  

3. Prowadzono bieżącą obsługę całego zadłużenia Miasta Poznania, w tym: 

 3 pożyczek z WFOŚiGW, 

 kredytu udzielonego przez konsorcjum banków: ING Bank Śląski SA. i mBank SA., 

 3 kredytów udzielonych przez Bank PEKAO SA.,  

 kredytu udzielonego przez Bank PKO BP SA., 

 4 kredytów udzielonych przez EBI, 

 4 kredytów udzielonych przez BPS S.A., 

 obligacji serii F, G i H w ramach umowy podpisanej z Bankiem Pekao SA., 

 obligacji serii X i Y w ramach umowy zawartej z bankiem PKO BP SA.,   

 kredytu w rachunku bieżącym. 

4. W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu 26 marca 2019 r. 

zawarto 2 umowy kredytowe z PKO BP S.A. na kredyty krótkoterminowe odnawialne 

w łącznej kwocie do 100.000.000 zł na finansowanie przejściowego deficytu 

występującego w trakcie roku budżetowego. 

5. W wyniku podjętej dnia 18 czerwca 2019 r. przez Radę Miasta Poznania uchwały  

nr XIII/193/VIII/2019, zmienionej uchwałą Rada Miasta Poznania 

Nr XVII/272/VIII/2019 z dnia 24 września 2019 r. - zmniejszającej kwotę 

planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym do kwoty 651.545.000,00 

zł, a także uzyskanej pozytywnej opinii RIO Nr SO.-0950/35/18/2019 z dnia 15 lipca 

2019 r. oraz rozstrzygniętego w dniu 11 października 2019 r. postępowania 

przetargowego na udzielenie i obsługę kredytów bankowych na łączną kwotę 

do 651. 545.000,00 zł, w dniu 19 listopada 2019 r. Miasto podpisało 7 umów 

kredytowych z PKO Bankiem Polskim S.A. oraz 8 umów kredytowych z konsorcjum 
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dwóch banków: Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. i Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego w dniu 28 listopada 2019 r. Następnie uchwałą Nr XX/345/VIII/2019 Rady 

Miasta Poznania z dnia 3 grudnia 2019 r. kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów 

została zmniejszona do kwoty 499.295.000,00 zł.  

W miesiącu grudniu 2019 r. zostały zaciągnięte następujące kredyty w konsorcjum 

BPS S.A. i BGK:  

 3 kredyty roczne na łączną kwotę 150.000.000,00 zł, 

 2 kredyty 6-letnie na łączną kwotę 63.000.000,00 zł. 

6. Zgodnie z zapisami umów finansowych przekazano do Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego informację o projekcie budżetu Miasta na 2019 r., sumaryczne 

podsumowanie wykonania budżetu za 2018 r. wraz z opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu 

za 2018 r., opinię raportu niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem finansowym Miasta oraz raport z postępów 

w realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych z kredytu EBI.  

W dniu 15 maja 2019 r. została uruchomiona III transza kredytu w EBI na kwotę 

100.000.000 zł, a w dniu 23 sierpnia 2019 r. – IV transza na kwotę 50.000.000 zł 

w ramach umowy zawartej w 2016 r. 

7. Na bieżąco współpracowano ze Spółką Termy Maltańskie i EBI w zakresie udzielonego 

przez Miasto poręczenia. Na wniosek Wydziału Finansowego zostały wprowadzone 

zmiany do WPF polegające na uaktualnieniu kwot poręczeń udzielonych przez Miasto 

Poznań.  

8. Prowadzono obsługę pożyczek udzielonych przez Miasto, naliczano odsetki, 

wystawiano faktury, przekazywano informację o dokonanych wpłatach kapitału 

i odsetek do wydziałów merytorycznych odpowiedzialnych za realizację umów. 

9. Przygotowano dane do oceny ratingowej Miasta. 

10. Przygotowano dane do sporządzenia sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta.  

11. Dokonano inwentaryzacji inwestycji. 

12. Sporządzono zbiorcze sprawozdania budżetowe oraz zbiorcze sprawozdania z operacji 

finansowych. Sprawozdania przekazywano do Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego  

oraz Ministerstwa Finansów. 

13. W ramach bieżących zadań finansowo-księgowych realizowano płatności, dokonywano 
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księgowań dochodów i wydatków. Realizowano i na bieżąco kontrolowano proces 

przekazywania z budżetu Miasta dotacji i dochodów skarbu państwa oraz wykonywano 

inne bieżące zadania finansowo-księgowe. 

14. Prowadzono rejestr umów cywilnoprawnych zawieranych w imieniu Miasta z różnymi 

podmiotami prawnymi i osobami fizycznymi, na realizację zadań zawartych w budżecie 

Miasta na rok 2019. W omawianym okresie zarejestrowano 11 954 umowy 

wraz z aneksami. 

II. Egzekucja administracyjna podatków i opłat lokalnych oraz innych należności 

publicznoprawnych: 

Oddział Egzekucyjny w 2019 r. zakończył 18.551 postępowań egzekucyjnych  w wyniku 

wyegzekwowania obowiązku na łączną kwotę w wysokości 7 .642.585,82 zł. Dochody  

z tytułu wyegzekwowanych kosztów egzekucyjnych wyniosły 462.192,96 zł. 

W toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych: 

 dokonano zajęć wierzytelności oraz praw majątkowych na podstawie 28.826 tytułów 

wykonawczych, 

 dokonano zajęć ruchomości na podstawie 21 tytułów wykonawczych, 

 zastosowano 2.844 razy środek egzekucyjny w postaci egzekucji z pieniędzy, 

 umorzono 11 postępowań egzekucyjnych, 

 przekazano 1.165 tytułów wykonawczych do innego organu celem prowadzenia 

egzekucji łącznej. 

 

Wydział Gospodarki Komunalnej 
1. Z zakresu utrzymania czystości i porządku przeprowadzono kontrole w miejscach 

wskazanych przez mieszkańców zgłoszonych pisemnie, mailowo, telefonicznie oraz 

za pomocą aplikacji „Poznań w  porządku”. Działania kontrolne prowadzone były 

na terenach osiedli przy współudziale przedstawicieli Rad Osiedli: Święty Łazarz, 

Ławica, Wola, Krzyżowniki-Smochowice, Grunwald Północ, Grunwald Południe, 

Naramowice, Podolany, Głuszyna, Kwiatowe, Górczyn. Cyklicznymi kontrolami 

objęto miejsca szczególnie narażone na powstawanie zanieczyszczeń (ul. Składowa 

pod Mostem Dworcowym, rejon Pomnika Armii Poznań i Poznańskiego Czerwca’56, 

teren byłych ogrodów działkowych przy ul. Lechickiej/Umultowskiej). Łącznie 

w ubiegłym roku  przeprowadzono 958 kontroli czystościowych. 
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2. Pracownicy Wydziału regularnie w ciągu roku szkolnego prowadzili zajęcia 

edukacyjne, tzw. Ekolekcje. Odbiorcami zajęć byli uczniowie poznańskich przedszkoli 

i szkół. Podczas zajęć przekazywano praktyczną wiedzę z zakresu prawidłowej 

segregacji odpadów, recyklingu, postępowania z odpadami problemowymi. W 2019 r. 

przeprowadzono 115 zajęć, w których wzięło udział 2 559 słuchaczy. 

3. Przeprowadzono dwie akcje proekologiczne - „Wiosenne porządki’ i „Sprzątanie 

Świata”. „Wiosenne porządki” przeprowadzono w dniach 4-6 kwietnia 2019 r.  

Do akcji zgłosiło się 89 podmiotów (w tym 67 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

średnich, a także stowarzyszenia, grupy nieformalne, rady osiedli oraz osoby prywatne). 

Swój udział zadeklarowało około 12,5 tys. osób. Podczas akcji uporządkowano 

120 terenów o  przybliżonej powierzchni około 320 ha - łącznie zebrano 32,22 Mg 

odpadów. Usługę nieodpłatnego wywozu odpadów świadczyło 11 firm wywozowych. 

Uczestnicy akcji zostali wyposażeni w worki foliowe z napisem „AKCJE 

EKOLOGICZNE URZĄD MIASTA POZNANIA” w ilości około 20 000 sztuk 

oraz około 25 000 sztuk winylowych rękawic ochronnych. 

W ramach akcji „Sprzątanie Świata”, która odbyła się w dniach 20-22 września 2019 r. 

- uporządkowano 400 terenów z których zebrano 30,00 Mg odpadów. Swój udział 

zadeklarowało około 20 tys. osób, w tym: 121 podmiotów biorących udział  

w akcji (szkoły, stowarzyszenia, grupy nieformalne, rady osiedli, osoby prywatne). 

Nieodpłatnym wywozem odpadów zajmowało się 10 firm wywozowych. Ponadto 

po raz pierwszy z inicjatywy pracowników tut. Wydziału zaproszono do udziału  

w akcji „Sprzątanie Świata” pracowników Urzędu Miasta wraz z rodzinami. 

Sprzątaniem objęto obszar Lasku Marcelińskiego przy współpracy z Leśniczym 

Leśnictwa Marcelin (ZLP). W miejscu zbiórki (na polanie piknikowej) po zakończonej 

akcji zorganizowano gry i zabawy ruchowe dla najmłodszych uczestników sprzątania. 

4. W dniu 25 września 2019 r. odbyła się konferencja prasowa promująca aplikację 

„Poznań w porządku” z udziałem pana Bartosza Gussa Zastępcy Prezydenta Miasta 

Poznania i dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej. Jest to bezpłatna aplikacja 

internetowa i mobilna, która umożliwia mieszkańcom naszego miasta samodzielne 

zgłaszanie nieprawidłowości dotyczących czystości i porządku na terenie miasta 

Poznania oraz monitoring konkretnych zgłoszeń. Z aplikacji można skorzystać 

po uprzednim zainstalowaniu na urządzeniu mobilnym z systemem Android  

lub po zalogowaniu/zarejestrowaniu na stronie internetowej www.porzadek.poznan.pl.  
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Od 25 września do 31 grudnia 2019 r. poprzez aplikację mobilną i stronę internetową 

przyjęto 756 zgłoszeń - uporządkowano 420 obszarów, natomiast 225 jest w trakcie 

realizacji. Pozostałe 111 zostało oznaczonych jako błędnie zgłoszone, ponieważ  

nie dotyczyły kwestii porządkowych, np. dotyczyły odpadów gabarytowych 

wystawionych w dniu odbioru. 

5. W ramach realizowanych inwestycji z udziałem mieszkańców w 2019 roku wpłynęło  

od Stowarzyszeń 20 wniosków na kwotę 6,7 mln zł. Dofinansowanie na realizację 

inwestycji na łaczną kwotę 2,7 mln zł otrzymało 14 wniosków, w ramach których 

wybudowano sieć wodociągową oraz kanalizację sanitarną: 

 w ul. Huby Moraskie: sieć wodociągową - dł. 351,75 mb - 231.716,96 zł, w tym 

Miasto - 173.787,72 zł, 

 w ul. Jaśkowiaka: sieć wodociągową - dł. 72,42 mb - 85.347,72 zł, w tym Miasto - 

64.010,79 zł, 

 w ul. Głuszyna: sieć wodociągową - dł. 100mb - 96.727,83 zł, w tym Miasto - 

48.344,00 zł, 

 w ul. Kotowo: sieć wodociągowa - dł. 143,45 mb - 142.630,36 zł, w tym Miasto - 

106.972,86 zł, 

 w ul. Masztowej: sieć wodociągowa - dł. 174,76 mb - 159.244,36 zł, w tym Miasto 

– 119.433,97 zł oraz kanalizacja sanitarna - dł. 106,96 mb - 185.017,69 zł, w tym 

Miasto 138.763,26, 

 w ul. Kociewskiej: sieć wodociągowa. - dł. 134,8mb - 99.182,25 zł w tym Miasto - 

74.386,70 zł oraz kanalizacja sanitarna - dł. 30,15 mb - 96.347,06 w tym Miasto - 

72.260,30 zł, 

oraz nawierzchnię dróg i chodników: 

 w ul. Przepiórczej - dł. 525,68 m² - 247.797,98 zł, w tym Miasto - 185.848,41 zł, 

 w ul. Kotarbińskiego: nawierzchnia - dł. 230m² - 98.500,00 zł, w tym Miasto - 

73.875,00 zł, 

 w ul. Z. Zaleskiego i G. Konatkowskiej: nawierzchnia - pow. 2614m² - 660.864,06 zł  

w tym Miasto - 495.508,23 zł 

Łącznie wybudowano - sieć wodociągową o długości 1099,32 mb i kanalizacyjną 

o długości 270,2 mb oraz nawierzchnię o powierzchni 3.369,68 m2. 

6. W dniu 14 września 2019 r. w Parku im. Jana Kasprowicza odbył się już czwarty 

Poznański Dzień Energii. Miał on charakter rodzinnego pikniku, z energetycznym 
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przesłaniem edukacyjnym. Podczas festynu można była brać udział w wielu 

przygotowanych na ten dzień atrakcjach zarówno rozrywkowych, jak naukowych. 

Na stoiskach mieszkańcy mogli się dowiedzieć m .in. jakie możliwości dają odnawialne 

źródła energii, jak świadomie i racjonalnie gospodarować energią, a także jak sami 

możemy ją wytwarzać i odzyskiwać. Na stoisku miejskim przygotowano 

m.in. konkursy wiedzy na temat energii oraz przekazywano informacje na temat 

oszczędzania energii i tego, jakie Miasto Poznań prowadzi w tym zakresie działania. 

Przygotowano również program artystyczny - pokazy tańca, akrobacji. Gwiazdą 

wieczoru była Natalia Nykiel. Na zakończenie Poznańskiego Dnia Energii odbył  

się wyjątkowy pokaz efektów świetlnych - zaprezentowany przez grupę Gromowładni, 

przy wykorzystaniu cewek Tesli. 

7. W ramach Poznańskiego Dnia Energii zorganizowano 11 października 2019 r. 

konferencje „Smart City - Klastry Energii”. Podczas Konferencji poruszone zostały 

następujące kwestie związane miedzy innymi z: magazynowaniem i przetwarzaniem 

energii, perspektywami bilansowania klastrów energii w oparciu o lokalne magazyny 

energii, merytorycznym i finansowym wsparciem inwestycji w odnawialne źródła 

energii oraz efektywność energetyczną, klastrami energii jako elementami Smart City. 

Zagadnienia poruszone na konferencji ukazują wiele korzyści z funkcjonowania klastra  

w Mieście. Tworzenie klastrów energii pozwala m.in. na uzyskanie niższych kosztów 

energii, pozyskiwaniu dofinansowań do inwestycji, a także rozwiązywania problemów 

z niską emisją, rozwojem nowych źródeł energii, polepszeniem wiedzy i świadomości 

mieszkańców dotyczącej ekologicznych postaw. 

8. Dnia 8 listopada 2019 r., Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania – pan Mariusz 

Wiśniewski oraz pan Bartosz Guss podpisali umowy na zakup energii elektrycznej 

oraz dostawę paliwa gazowego dla Miasta Poznania na rok 2020.  

Miasto Poznań, wraz z miejskimi spółkami oraz sąsiadującymi gminami, po raz ósmy 

dokonało wspólnych zakupów energii elektrycznej. Zwycięską firmą okazała się 

Enea S.A., która pomimo tegorocznych zawirowań na rynku energii elektrycznej, 

zaproponowała cenę o około 5% niższą od cen taryfowych. 

Również paliwo gazowe kupowane jest w ramach wspólnego zamówienia 

dla poznańskich jednostek i zakładów budżetowych. Po raz kolejny dostawcą paliwa 

będzie spółka PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o., która złożyła bardzo atrakcyjną 
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ofertę – szacunkowe oszczędności Miasta to ponad 15% w porównaniu ze stawkami 

z cennika spółki. 

Oszczędności z funkcjonowania grupy zakupowej w roku 2019 wyniosły odpowiednio: 

 33,65 mln zł – dla całej grupy w zakresie energii elektrycznej, 

 6,10 mln zł – dla Miasta Poznań w zakresie energii elektrycznej, 

 0,46 mln zł – dla Miasta Poznań w zakresie gazu. 

Szacowane oszczędności na rok 2020 wynoszą odpowiednio: 

 21,89 mln zł – dla całej grupy w zakresie energii elektrycznej, 

 3,53 mln zł – dla Miasta Poznań w zakresie energii elektrycznej, 

 1,53 mln zł – dla Miasta Poznań w zakresie gazu. 

Dzięki działaniom Wydziału Gospodarki Komunalnej, który od niemal dekady 

prowadzi projekt grupowych zakupów mediów, skumulowana kwota oszczędności 

Miasta z tego tytułu przekroczyła już kwotę 50 mln złotych. 

9. Wydział Gospodarki Komunalnej wspólnie z Partnerem Prywatnym (firma SUEZ),  

w ramach obowiązującej Umowy PPP, współorganizował w czerwcu i listopadzie tzw. 

DRZWI OTWARTE na Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów 

Komunalnych w Poznaniu . Organizowane były one w sobotę lub w niedzielę, ponieważ 

organizatorom cyklu drzwi otwartych zależało na udziale jak największej liczby 

mieszkańców.  

Ponadto Wydział Gospodarki Komunalnej wspólnie z Partnerem Prywatnym podjął 

działania, których efektem było rozszerzenie oferty edukacyjnej Instalacji Termicznego 

Przekształcania Odpadów poprzez rozpoczęcie organizacji zwiedzania przedmiotowej 

Instalacji dla grup zorganizowanych z przedszkoli oraz szkół podstawowych. 

Przedmiotowa akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem z uwagi na dostosowanie 

oferty dydaktycznej dla najmłodszych. Będzie również kontynuowana w roku 2020. 

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
I. Zmiany prawne i organizacyjne 

Zarządzeniem Nr 10/2019 Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z dnia 

26 marca 2019 r. dokonano zmiany Regulaminu Organizacyjnego Wydziału. 

Najważniejsze zmiany polegały na: 
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 dokonaniu zmian w opisie zadań Oddziału Ewidencji Zasobu Nieruchomości. Zadania 

zostały opisane w taki sposób, aby nie łączyć zadań wynikających z odmiennych 

podstaw prawnych. Wykreślono zadanie zmiany trwałego zarządu jako zadanie, które 

w rzeczywistym wymiarze nie jest realizowane. Wszelkie zmiany dokonywane 

są przez ustanowienie lub wygaszenie trwałego zarządu bądź wymienione w ramach 

tego katalogu zadanie wydłużania terminu zabudowy nieruchomości. Zaktualizowano 

również katalog zadań tejże komórki organizacyjnej w związku ze zmianą 

obowiązujących przepisów (np. wykreślenie art. 60 a ustawy o gospodarce 

nieruchomościami), 

 dodaniu do katalogu zadań realizowanych przez Oddział Zbywania Przetargowego 

zadania przygotowania nieruchomości w celu wniesienia prawa własności w formie 

wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki prawa handlowego z udziałem Miasta 

Poznania, 

 wykreśleniu zadania znoszenia współwłasności nieruchomości z katalogu zadań 

Oddziału Zbywania Przetargowego i przydzieleniu go do realizacji Oddziałowi 

Zbywania Bezprzetargowego. 

II. Zasób Nieruchomości 

1. Realizacja projektów związanych z wykorzystaniem nieruchomości Miasta 

Poznania i Skarbu Państwa. 

 „Rzeka w mieście” 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami konsekwentnie realizuje projekty związane  

z aktywizacją terenów nadrzecznych. W 2019 r. zawarto dwie kolejne umowy  

na dzierżawę nieruchomości w sąsiedztwie rzeki Warty. Podjęte działania przyczyniły 

się do aktywizacji terenów nadrzecznych. Dzięki aktywności partnerów prywatnych 

mieszkańcy uzyskali dostęp do usług gastronomicznych, kulturalnych  

i sportowych. Na szczególną uwagę zasługuje zakończenie inwestycji pn. „Budowa 

profesjonalnego zaplecza socjalnego Przystani w Starym Porcie”. Inwestycja 

skierowana jest do użytkowników przystani jachtowej. Jednakże  

przez to, że zaplecze posiada również część gastronomiczną, korzystać z tej nowej 

infrastruktury będą mogli również mieszkańcy Miasta oraz turyści niezwiązani  

ze środowiskiem wodnym. Trwa także przygotowanie dokumentacji projektowej 

dla inwestycji polegającej na budowie przystani jachtowej jako kolejnego kroku  

do powstania na terenie miasta Poznań całorocznej przystani jachtowej oraz nurtowej. 
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Wyremontowane zostały schody przy moście Bolesława Chrobrego  

oraz przy ul. Wieżowej, które umożliwiają bezpieczne zejście na tereny nadrzeczne. 

Kolejny rok nad rzeką funkcjonowała tymczasowa przystań oraz dwie wypożyczalnie 

sprzętu wodnego. Tramwaj Wodny w sezonie letnim pływał na stałej trasie pomiędzy 

przystankami Chwaliszewo – Politechnika – Rataje – Wilda – Katedra – Chwaliszewo. 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami we współpracy z innymi instytucjami 

zorganizował także szereg działań o charakterze kulturalnym i sportowym. Wiele 

inicjatyw odbyło się dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności, w tym organizacja 

Parady Sobótkowej i Festiwalu Światła czy kolejnej edycji Rzecznego Match Racingu. 

Ponadto Wydział wsparł organizację kolejnych koncertów m.in.: koncertu operowego, 

festiwalu szant oraz koncertu wykonawcy o pseudonimie Mrozu na zakończenie 

sezonu. Znaczna część zasobów zarówno finansowych, jak i organizacyjnych 

związanych z realizacją programu strategicznego „Rzeka w mieście” dedykowana 

została działaniom związanym z utrzymaniem porządku. Dzięki działaniom podjętym 

przez Wydział tereny nadrzeczne objęte są stałym utrzymaniem czystości wraz 

z cyklicznym wykaszaniem traw. W ramach realizacji tego zadania, wydano w roku 

2019 kwotę 594 442,78 zł brutto na usługi utrzymania czystości i koszenia traw, 

świadczone przez wykonawcę wyłonionego w trybie przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Ponadto na terenach nadrzecznych znajdują się kontenery 

umożliwiające segregację odpadów oraz pojemniki na żar mające zapobiegać pożarom 

kontenerów na odpady. Kolejny sezon działały także strefy dozwolonego spożywania 

alkoholu nad rzeką Wartą. Kontynuowano działania proekologiczne  

z udziałem organizacji społecznych. 

2. Realizacja zadań w zakresie ochrony praw właścicielskich w 2019 r. 

W roku 2019 pełnomocnicy Miasta Poznania podejmowali działania mające na celu 

ochronę praw rzeczowych przysługujących gminie w postępowaniach 

administracyjnych dotyczących zwrotu wywłaszczonych nieruchomości i stwierdzenia 

nieważności orzeczeń o wywłaszczeniu nieruchomości oraz w postępowaniach 

cywilnych dotyczących odszkodowań z tytułu art. 36 ustawy o zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

 Postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz postępowania 

o stwierdzenie nieważności orzeczeń o wywłaszczeniu 
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W postępowaniach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz w postępowaniach 

o stwierdzenie nieważności orzeczeń o wywłaszczeniu działania pełnomocników doprowadziły 

do wydania przez organ korzystnych dla Miasta orzeczeń w 21 postępowaniach w stosunku  

do nieruchomości o łącznej szacunkowej wartości około 190 mln zł. Poniższe zestawienie 

tabelaryczne przedstawia wyniki prowadzonych postępowań w ww. przedmiocie. 

 

Tabela nr 1. Zestawienie wartościowe wyników postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości 
oraz postępowań o stwierdzenie nieważności orzeczeń o wywłaszczaniu.  

Lp.  
Wartość zachowanego prawa 

własności 

Wartość utraconego prawa własności 

1.  

14 110 500,00 zł. – działki cz. nr 
5/10, cz. 11/1, cz. 5/7, cz. 5/5, cz. 
5/17, cz. nr 5/11 i cz. 7/2 ark. m. 30, 
obr. Junikowo i działki nr 5/1 i 7/1 
ark. m. 30, obr. Junikowo. 

1 349 600,00 zł - działka nr 1/46, ark.  
m. 14, obr. Rataje (część nieruchomości). 

2.  
1 228 651,00 zł – działki nr 10/21, 
10/30, 10/31, 10/47, 10/49, 10/51  
z ark. m. 21, obr. Umultowo. 

569 895,00 zł – działka nr 32/1, ark. m. 06, 
obr. Żegrze – nabyto następnie pod park 
Rataje. 

3.  
3 696 400,00 zł – działki nr 4/1, 4/4, 
4/5, 4/6 i 4/7, ark. m. 01,  
obr. Winiary.  

172 663,00 zł – działka nr 18, ark. m. 10, 
obr. Żegrze – nabyto następnie pod park 
Rataje. 

4.  
30 936 000,00 zł – działki nr 198, 199 
i 200, ark. m. 31, obr. Golęcin.   

 

5.  
496 356,42 zł. – udział 6/8 działki  
nr 1/42, ark. m. 42 obręb Starołęka 

 

6.  
4 797 400,00 zł – działki 129 cz. 
i 136, ark. m. 37, obr. Winiary. 

 

7.  
1 349 600,00 zł – działka nr 1/46, ark. 
m. 14, obr. Rataje (część 
nieruchomości). 

 

8.  
1 100 000,00 zł – lokal mieszkalny nr 
2 przy ul. Libelta 31. 

 

9.  
25 000 000,00 zł. – działki 15/4 cz., 
15/3, 16/4 cz., 8/5 cz. 10/3, ark. m. 2, 
obr. Żegrze 

 

10.  
94 500,00 zł. – działka nr 361, ark. m. 
14, obr. Ławica 

 

11.  
1 970.000,00 zł. – działka nr 22, ark. 
m. 15, obr. Śródka, 1410 m² 

 

12.  
23 000 000 zł. – działki nr 1/18, 1/19, 
ark. m. 05, obr. Chartowo 

 

13.  
183 000,00 zł. – działka nr 17, ark. m. 
24, obręb Golęcin, 
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Lp.  
Wartość zachowanego prawa 

własności 

Wartość utraconego prawa własności 

14.  
14 363 348,58 zł. – działki nr: 28/1 
i 28/2, ark. m. 18, obr. Górczyn 

 

15.  
5 921 664,00 zł. – działki nr: 12/5, 
12/7, 12/10, 12/3, 12/9, 12/1, ark. m. 
14, obr. Poznań 

 

16.  
298 668,00 zł. – działki nr: 2/1, 2/7, 
2/6, ark. mapy 33, obr. Junikowo 

 

17.  
49 373.800,00 zł – działki nr 2/11, 
2/13, 2/15, 2/17, ark. m. 16 i dz. nr 
1/26 i 1/32, ark. m. 34, obr. Żegrze 

 

18.  
2 487 718,96 zł – działka nr 20, ark. 
m. 13, obr. Śródka. 

 

19.  
10 237 500,00 zł – działki nr 41/1 
i 41/2, ark. m. 15, obr. Komandoria 

 

Suma: 190 645 106,96 zł 2 092 158,00 zł 

 

 Postępowania dotyczące odszkodowań z tytułu art. 36 upzp 

W postępowaniach cywilnych dotyczących odszkodowań z tytułu art. 36 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym działania pełnomocników doprowadziły 

do oddalenia przez Sąd powództw na łączną kwotę 267 748 220,92 zł oraz dokonano nabycia 

do zasobu Miasta Poznania, na podstawie zawartych przed sądem ugód, dwóch nieruchomości 

o łącznej wartości 19 171 119,00 zł.  

Szczegółowe zestawienie postępowań w ww. przedmiocie prezentuje poniższa tabela.  

Tabela nr 2. Zestawienie kwot zasądzonych i wypłaconych odszkodowań w odniesieniu do kwot 
odszkodowań, o których zasądzenie wnoszone były powództwa w trybie art. 36 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Lp. Kwota wynikająca z pozwu Kwota wypłaconego 

odszkodowania 

1.  6 330 529,54 zł. - dz. nr 10/2, 11/3, 
11/5,11/4, 12/2, ark. m. 7, obr. Chartowo 

4 118 415,21 zł - dz. nr 10/2, 11/3, 
11/5,11/4, 12/2, ark. m. 7, obr. 
Chartowo 

2.  207 296,06 zł  - dz. 5/16, ark. m. 12, obr. 
Naramowice (ul. Dzięgielowa).  

217 320,96 zł - dz. 5/16, ark. m. 12, 
obr. Naramowice. (ul. Dzięgielowa) 

3.  671 322,00 zł. - dz. 51/1, 51/2, 51/3, 
56/1 i 56/2, ark. m. 2, obr. Rataje 

0,00 zł. - dz. 51/1, 51/2, 51/3, 56/1 
i 56/2, ark. m. 2, obr. Rataje 

4.  7 752 928,49 zł – dz. 1/65, 1/67, 1/86, 
1/91 i 1/93 ark. m. 27, obręb Żegrze 

4 014 299,00 zł. - 1/65, 1/67, 1/86, 
1/91 i 1/93 ark. m. 27, obr. Żegrze 

5.  196 000 000,00 zł - dz. 2/16, 2/18 i 2/19,  
ark. m. 30, obr. Junikowo 

15 156 820,00 zł - dz. 2/16, 2/18 
i 2/19,  ark. m. 30, obr. Junikowo 
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6.  80 293 000,00 zł - dz. 5/1, 1/11, 1/13, 21, 
ark. m. 10, obr. Żegrze 

0,00 zł - dz. 5/1, 1/11, 1/13, 21, ark. 
m. 10, obr. Żegrze 

Suma: 291 255 076,09 23 506 855,17 

 

3. Nabywanie nieruchomości do zasobu nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu 

Państwa. 

 Nabywanie nieruchomości do zasobu nieruchomości Miasta Poznania 

Miasto Poznań nabyło, w trybach cywilnoprawnych, 18 nieruchomości, na które składa  

się 20  działek oraz 3 lokale mieszkalne, w celu realizacji zadań własnych lub celów 

publicznych gminy lub w ramach uregulowań terenowo-prawnych tych nieruchomości. 

W wyniku prowadzonych negocjacji Miasto Poznań pozyskało wyżej wymienione tereny 

za kwotę średnio o ok. 14% niższą od wartości rynkowych, określonych przez rzeczoznawców 

majątkowych w operatach szacunkowych. Na szczególną uwagę zasługuje nabycie do zasobu 

gminy terenu na tyłach kościoła farnego tj.  drugiego dziedzińca Urzędu Miasta. W wyniku 

porozumienia ze stroną kościelną udostępniona została mieszkańcom kolejna przestrzeń 

publiczna, a otwarta furtka od Parku Chopina skróci drogę do magistratu od strony  

ul. Podgórnej. Miasto nabyło w rejonie ul. Chyżańskiej i ul. Kruczej kolejne cztery działki  

o łącznej powierzchni 29 240 m2 umożliwiając dalszą rozbudowę terenów zielonych Parku 

Rataje. Miasto Poznań pozyskało w formie zamiany nieruchomość przy ul. Czarna Rola  

oraz nabyło ostatnie lokale mieszkalne w budynkach przeznaczonych do rozbiórki  

przy ul. Naramowickiej, tym samym uregulowano w całości sytuację terenowo prawną 

gruntów, po  których przebiegać będzie nowobudowana trasa tramwajowa. W celu 

zabezpieczenia terenów pod kolejne etapy rozbudowy układu komunikacji zbiorowej  

na Naramowicach, pozyskano nieruchomość przy ul. Zagajnikowej (przyszła pętla 

tramwajowa). Ostatecznie Miasto Poznań nabyło lokale mieszkalne oraz nieruchomości, 

niezbędne pod wyżej wskazane przedsięwzięcie, za łączną kwotę 6 277 979,28 zł.  

 Nabywanie nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 

W roku 2019, w wyniku przeprowadzonych przez pracowników Wydziału czynności, 

mających na celu ustalenie przesłanek nabycia nieruchomości w wyniku: spadkobrania, 

zasiedzenia, w trybie przemilczenia oraz w postępowaniu administracyjnym, prowadzonym  

na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym 

Rejestrze Sądowym, do zasobu Skarbu Państwa zostało przejętych 12 nieruchomości o łącznej 

pow. 347 558 m2 i łącznej wartości 31 915 000,00 zł: 
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 ul. Forteczna/Maya – dz.: 99, 96/1, 96/3, ark. 7, obr. Starołeka o pow. 1 927 m2; 

 nieruchomość położona w miejscowości Okunin – dz.: 8/4, 20, 56, 143 i 144  

o pow. 80 900 m2; 

 nieruchomość położona w miejscowości Okunin – dz. 29 o pow. 2 500 m2; 

 ul. Sucha 2 – dz.: 11, 12, ark. 14, obr. Główna o pow. 603 m2 – udział (1/6); 

 ul. Maya – dz. 10/2, ark. 13, obr. Żegrze o pow. 10 293 m2 – wartość  

15 500 000,00 zł – przejęcie w trybie zasiedzenia; 

 ul. Czechosłowacka 30 a, b, Makowa – dz. 99/5, ark. 17, dz. 112/3, ark. 5, obr. Dębiec 

o  pow. 1 200 m2; 

 ul. Główna/Średnia – dz. 132, ark. 10, obr. Główna o pow. 639 m2; 

 ul. Główna 70 – dz. 55, ark. 11, obr. Główna o pow. 339 m2; 

 ul. Drzymały 26 – dz.: 1/14, 10, 14/6, 22, 23, 34, ark. 34, obr. Golęcin,  

o pow. 1 425 m2; 

 ul. Abpa Dymka – dz.: 8, 9, 10, 11, ark. 23, obr. Komandoria, o pow. 37 625 m2; 

 ul. Gnieźnieńska – dz.: 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, ark. 17, dz. 5, ark. 16, obr. Główna,  

o pow. 70 438 m2; 

 teren lasu – dz. 1, ark. 17, obr. Kobylepole o pow. 139 669 m2. 

4. Zarządzanie nieruchomościami Miasta Poznania 

 Zarządzanie nieruchomościami Miasta Poznania 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami w 2019 roku zarządzał następującymi 

nieruchomościami Miasta Poznania:  

 ul. Długosza 5/5 we Wrocławiu, 

 ul. Grodziska 71/1, 

 os. Pod Lipami 9/116, 

 os. Powstańców Warszawy 5a-1 (lokal użytkowy), 

 os. Przyjaźni 3/259, 

 ul. Przepiórcza 11/10, 

 ul. Swoboda 66/5, 

 ul. Szpitalna 16/2. 

 Prace rozbiórkowe 

W 2019 r. w ramach zadania zarządzania nieruchomościami zostały wykonane roboty 

rozbiórkowe obiektów posadowionych na niżej wymienionych nieruchomościach:  
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- przy ul. Andaluzyjska 9 i 11; 

- na os. Bohaterów II Wojny Światowej; 

- przy ul. Matejki 3; 

- przy ul. Rolna 8-8a; 

- przy ul. Sypniewo 2b. 

5. Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa 

 Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa 

W ramach realizacji zadania zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa zarządzano 

następującymi nieruchomościami: 

- ul. św. Marii Magdaleny 5, 5a; 

- ul. Przemyska 19a; 

- ul. Sokoła 17/10; 

- ul. Kasprzaka 56; 

- ul. Głogowska 150/3; 

- al. Wielkopolska 5/Grudzieniec 2; 

- ul. Bukowska 53a; 

- ul. Lubowska 40; 

- ul. Lodowa 7/5; 

- Os. Armii Krajowej  80/1;  

- Os. Wichrowe Wzgórze 30/45;  

- Plac Wolności 17; 

- ul. Kazimierza Wielkiego 24/26; 

- pl. Zbawiciela 5/4; 

- pl. Zbawiciela 5/1 

- ul. Wagrowska 11; 

- ul. Niska 1; 

- ul. Wyspiańskiego 7. 

W 2019 r. w ramach zadania zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa zostały zawarte 

następujące umowy najmu: 

a) przy ul. św. Marii Magdaleny 5, 5a: 

 4 umowy najmu garaży, 

 2 umowy najmu miejsc postojowych, 

 1 umowa najmu pomieszczenia magazynowego – portierni; 
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b) przy ul. Lodowej 7/5 – umowa najmu lokalu mieszkalnego; 

c) na os. Wichrowe Wzgórze 30/45 – umowa najmu lokalu mieszkalnego; 

d) przy ul. Niskiej 1: 

 1 umowa najmu lokalu mieszkalnego, 

 1 umowa najmu warsztatu, 

 1 umowa najmu garażu; 

e) przy al. Wielkopolskiej 5 - umowa najmu lokalu użytkowego wraz z terenem 

przyległym, 

f) przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26: 

 lokal nr 2 umowa najmu lokalu mieszkalnego, 

 lokal nr 3 umowa najmu lokalu mieszkalnego. 

 Prace remontowe 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono w ramach zadania zarządzania 

nieruchomościami Skarbu Państwa prace remontowe na następujących nieruchomościach: 

a) w budynku przy placu Wolności 17: 

 wymiana odcinka instalacji gazowej w lokalu nr 6, 

 wymiana instalacji gazowej w lokalach niemieszkalnych, 

 wymiana instalacji ciepłowniczej, wodno-kanalizacyjnej i przyłączy na 5 

piętrze; 

b) w budynku przy ul. św. Marii Magdaleny 5, 5a - wymiana okien w lokalu nr 5. 

6. Interwencyjne porządkowanie nieruchomości miejskich w roku 2019. 

 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości na podstawie Porozumienia 

z Zakładem Lasów Poznańskich - prace wykonane przez pensjonariuszy Aresztu 

Śledczego w Poznaniu 

Tabela nr 3. Interwencyjne porządkowanie nieruchomości przez pensjonariuszy Aresztu Śledczego 
w Poznaniu w roku 2019.  

Rok 
Waga 
[MG] 

Nieruchomości 
Wydatkowane środki  

[w zł] 

2019 202 802 446650 

 

 Interwencyjne porządkowanie nieruchomości Miasta Poznania nie zarządzanych 

przez inne miejskie jednostki organizacyjne w 2019r. na podstawie umów 

z wykonawcami wyłonionymi w trybach ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
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Na podstawie umów zawartych z wykonawcami wyłonionymi w trybie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego na usługi porządkowania  

w ciągu całego roku 2019 dokonano uporządkowania terenów i usunięcia odpadów 

wielkogabarytowych, gruzu i innych odpadów zgodnie z niżej załączoną tabelą. 



Tabela nr 4. Interwencyjne porządkowanie nieruchomości przez wykonawców wyłonionych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

 

 

Porządkowanie nieruchomości komunalnych przez wykonawców wyłonionych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych w 2019r. 

Dzielnica 
miasta 

Odpady 
komunalne 

[ha] 

Sprzęty 
Gabarytowe 

[mg] 

Zebranie 
gruzu 
[mg] 

Koszenie 
traw  
[ha] 

Przy-
cięcie 
drzew 
[szt.] 

Przycię-
cie 

krzewów 
[szt.] 

Przycięcie 
żywopło- 

tów  
[mb] 

Odsłonięcie 
chodnika 

[ha] 

Odśnie-
żanie 

chodnika 
[m2] 

Zgrabie-
nie liści 

[ha] 

Likwidacja 
"wysy-
pisk" 
[mg] 

Odpady 
biodegra
dowalne 

[mg] 

Liczba 
nierucho- 

mości 

Wydane 
środki  

(brutto) 

Stare 

Miasto 
3,625 0,2 0 2,69 1 0 0,5 0 0 0 6,4 0 59 44487,00 

Grunwald 2,925 5 0 5,54 2 35 3 0 0 0,10 0 1 66 65854,08 

Jeżyce 4,82 4,1 0 7,955 5 6 0 0 0 0,26 8 5,5 86 104932,00 

Wilda 11,39 4,2 7 6,315 247 0 0 0 0 0 10 5 73 104771,00

Nowe 

Miasto 
5,475 4,8 2 6,738 45 0 0 0 0 0,5 6 8 94 110943,00 

Razem 430987,08 



III. Ewidencja zasobu 

1. Komunalizacja Mienia 

Komunalizacja mienia następuje na podstawie przepisów: 

 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie 

terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191  

ze zm.); 

 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 91 ze zm.); 

 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy 

reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.). 

Nabycie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Miasta Poznania następuje  

na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, które stanowią podstawę  

do ujawnienia prawa własności w księgach wieczystych. W roku 2019 Wojewoda 

Wielkopolski wydał decyzje obejmujące nabycie 71 działek o łącznej powierzchni 

12,0736 ha. 

Tabela nr 5. Statystyka obiektów komunalnych na dzień 31.12.2019 r. w porównaniu z dniem 
31.12.2018 r. 

Lp. Grupa Inwentaryzacyjna 

Obiekty komunalne 
stan na 31.12.2018 r. 

Obiekty komunalne 
stan na 31.12.2019 r. 

Liczba 
działek 

Powierzchnia 
[m2] 

Liczba 
działek 

Powierzchnia 
[m2] 

1. Budynki komunalne 3 092 6 362 722 3 092 6 362 722 

2. Przedszkola 597 262 986 597 262 986 

3. Grunty 30 861 105 451 819 30 895 105 501 630 

4. Obiekty kultury 14 7 305 14 7 305 

5. Przedsiębiorstwa 173 508 100 173 508 100 

6. POSIR 37 768 100 37 768 100 

7. ZOZ 439 59 558 439 59 558 

8. 
Komunalizacja na rzecz Miasta 
Poznania na prawach powiatu 

1 451 3 479 202 1 488 3 550 127 

9. Grunty rolne 107 1 616 622 107 1 616 622 

 Razem 36 771 118 516 414 36 842 118 637 150 
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2. Realizacja roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 

stanowiących własność Miasta Poznania lub Skarbu Państwa 

W 2019 roku prowadzono około 1 350 spraw dotyczących bezumownego korzystania  

z nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania i Skarbu Państwa. Efektem 

prowadzonych postępowań jest wystawienie z tego tytułu faktur VAT i wezwań  

do zapłaty wynagrodzenia, na kwotę przekraczającą około 18,9 mln zł. 

W 2019 r. w wyniku prowadzonych postępowań dotyczących bezumownego 

korzystania z nieruchomości Miasta Poznania lub Skarbu Państwa zajętych  

pod budowę lub lokalizację urządzeń infrastruktury wystawiono 158 zleceń  

na wystawienie faktur VAT z tytułu bezumownego korzystania z gruntu na łączną 

kwotę 1 396 352,57 zł netto. 

3. Udostępnianie nieruchomości Miasta Poznania lub Skarbu Państwa pod budowę 

urządzeń przesyłowych 

W 2019 r. do Wydziału wpłynęło 331 wniosków dotyczących budowy urządzeń 

przesyłowych. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosków o udostępnienie 

nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa wydano 214 promes zawarcia umów najmu. 

Przygotowano 6 wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu pod realizację 

urządzeń przesyłowych, zawierających łącznie 59 pozycji. 

W 2019 r. zawarto 72 umowy najmu na czas budowy urządzeń przesyłowych na łączną 

powierzchnię 2 626,00 m2, o łącznym czynszu najmu wynoszącym 151 758,40 zł netto 

oraz 21 umów najmu pod lokalizację urządzeń przesyłowych o łącznej długości 726 mb 

(urządzenia liniowe) i pow. 172 m2 (urządzenia kubaturowe) i łącznym czynszu 

rocznym wynoszącym 20 725,00 zł netto.  

IV. Gospodarowanie nieruchomościami 

1. Aktualizacja opłat oraz stawki procentowej z tytułu użytkowania wieczystego 

gruntów oraz udzielanie bonifikat od jednorazowego wniesienia opłaty 

przekształceniowej: 

 Nieruchomości stanowiące własność Miasta Poznania: 

Tabela nr 6. Aktualizacja opłat dotyczących nieruchomości stanowiących własność Miasta 
Poznania oraz udzielanie bonifikat od jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej. 

Lp. Zadania 2018 2019 

1.  
Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, 
w tym: 

547 115 
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Lp. Zadania 2018 2019 

 liczba wysłanych ofert 

2.  
Zawiadomienie o wysokości opłaty rocznej 
za użytkowanie wieczyste (obrót wtórny), w tym: 
 liczba informacji o wysokości opłaty rocznej 

3996 413 

3.  
Zmiana terminu płatności opłaty rocznej  
z tytułu użytkowania wieczystego, w tym: 
 liczba rozpatrzonych wniosków 

335 11 

4.  
Udzielanie bonifikat od opłat rocznych z tytułu 
użytkowania wieczystego, w tym: 
 liczba rozpatrzonych wniosków 

1355 48 

5.  
Aktualizacja stawki procentowej opłat z tytułu 
użytkowania wieczystego, w tym: 
 liczba wysłanych ofert 

42 763 

6.  
Udzielanie bonifikat od jednorazowego wniesienia 
opłaty przekształceniowej 

- 3986 

 

 Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa 

Tabela nr 7. Aktualizacja opłat dotyczących nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 

udzielanie bonifikat od jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej. 

Lp. Zadania 2019 

1.  
Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, w tym: 
 liczba wysłanych ofert 

6 

2.  
Zawiadomienie o wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste 
(obrót wtórny), w tym: 
 liczba informacji o wysokości opłaty rocznej 

474 

3.  
Zmiana terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego, w tym: 
 liczba rozpatrzonych wniosków 

23 

4.  
Udzielanie bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania 
wieczystego, w tym: 
 liczba rozpatrzonych wniosków 

2 

5.  
Aktualizacja stawki procentowej opłat z tytułu użytkowania 
wieczystego, w tym: 
 liczba wysłanych ofert 

1098 

6.  
Udzielanie bonifikat od jednorazowego wniesienia opłaty 
przekształceniowej 

1284 

 

2. Sprzedaż mieszkań komunalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 

W 2019 r. wpłynęło do Wydziału 16 wniosków o wykup komunalnych lokali mieszkalnych, 

w tym 5 o nabycie nieruchomości zabudowanych budynkami jednolokalowymi. Dodając 
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do tej liczby 48 spraw z lat ubiegłych, łączna liczba wniosków o wykup komunalnych lokali 

mieszkalnych do rozpatrzenia w roku 2019 wynosiła 64. 

W okresie sprawozdawczym, tj. od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. sprzedano: 

 18 lokali mieszkalnych (w tym: 17 za gotówkę, 1 na raty), 

 7 nieruchomości zabudowanych budynkami jednolokalowymi (w tym: 

6 za gotówkę, 1 na raty). 

W roku 2019 zostało przygotowanych: 

 26 ofert skierowanych do najemców w sprawie możliwości nabycia lokali 

mieszkalnych, 

 19 protokołów uzgodnień w sprawie postanowień umowy sprzedaży lokali 

mieszkalnych, 

 7 protokołów z rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych 

budynkami jednolokalowymi. 

Z wykupu lokalu mieszkalnego zrezygnował 1 najemca.  

Do realizacji na 2020 r. przeszło 39 spraw, w tym: 

 17 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży; 

 5 nieruchomości zabudowanych budynkami jednolokalowymi; 

 6 spraw, których realizacja została czasowo wstrzymana; 

 11 wniosków odesłanych do ZKZL (w tym 1 nieruchomość zabudowana budynkiem  

1-lokalowym). 

W 2019 r. Wydział przygotował 21 zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania dotyczących 

lokali komunalnych, w tym: 

 5 zarządzeń w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych  

do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości 

gruntowej; 

 10 zarządzeń w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej 

budynkiem jednolokalowym przeznaczonym do sprzedaży na rzecz jego najemcy; 

 7 zarządzeń w sprawie zmiany zarządzeń wcześniej podjętych przez Prezydenta 

Miasta Poznania, tj. rezygnacje z wykupu lokali, zmiana kartoteki 

poinwentaryzacyjnej, przesunięcie terminu wykupu lokalu. 

W 2019 r. wydano 35 zleceń na wycenę lokali mieszkalnych (w tym 14 zleceń 

dot. budynków jednolokalowych). Sporządzono łącznie 33 operatów szacunkowych, 
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w 2 przypadkach rzeczoznawcy odstąpili od wyceny w wyniku rozbieżności w strukturze 

lokali bądź rezygnacji najemców z wykupu. Średnia cena 1 m2 powierzchni lokalu 

mieszkalnego wg ceny rzeczoznawcy majątkowego w roku 2019 wynosiła: 4 512,00 zł. 

Średnia cena 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego po uwzględnieniu przysługujących 

bonifikat w roku 2019 wynosiła: 483,52 zł. Średnia cena 1 m2 sprzedaży nieruchomości 

zabudowanej budynkiem jednolokalowym bez uwzględnienia przysługujących bonifikat 

w roku 2019 wynosiła: 546,00 zł. Średnia cena 1 m2 sprzedaży nieruchomości zabudowanej 

budynkiem jednolokalowym po uwzględnieniu przysługujących bonifikat w roku 2019 

wynosiła: 114,00 zł. W 2019 r. zweryfikowano 267 spraw po kątem naruszenia przepisu 

art. 68 ust. 2, 2b ustawy o gospodarce nieruchomościami. W 2019 r. nie wystąpiono 

z wezwaniem o żądanie zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokali komunalnych. 

W 2019 r. na wniosek właścicieli lokali wystawiono 267 kwitów mazalnych w celu 

wykreślenia hipotek ustanowionych na rzecz Miasta Poznania przy sprzedaży komunalnych 

lokali mieszkalnych. 

3. Regulacje prawne budynków i lokali komunalnych 

Tabela nr 8 Zestawienie spraw dotyczących regulacji prawnych budynków i lokali 
komunalnych. 

Opis 2018 2019 

Regulacje prawne budynków 
i lokali komunalnych 

Ilość spraw na początku roku 151* 151* + 14 (z 2018) 

wpłynęło 
26 0 

załatwiono 12 0 

pozostało 14 165 

* sprawy, które przeszły na 2019 r. wstrzymane z uwagi na decyzję Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania p. 
Tomasza Lewandowskiego (protokół z narady z dnia 20.04.2017 r., zgodnie z którym, w przypadku nieruchomości 
o nieuregulowanym stanie prawnym, regulacje mają być prowadzone wyłącznie wtedy, gdy istnieje 
prawdopodobieństwo sprzedaży lokalu). 
 

4. Realizacja roszczeń z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami 

W przedmiocie roszczeń z art. 209 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami w trakcie realizacji jest 12 wniosków. 
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5. Dzierżawy i Użyczenia 

 Nieruchomości komunalne 

Zawarto 259 umów dzierżawy/najmu na czas oznaczony do lat 3 lub na czas nieoznaczony 

albo oznaczony dłuższy niż 3 lata. W roku 2019 nie zawarto umowy z podmiotem 

wyłonionym w drodze konkursu na wysokość stawki czynszu. Natomiast 95 spośród 

zawartych umów dzierżawy były to umowy na czas oznaczony do 3 miesięcy. Rozwiązano 

z różnych przyczyn (w tym w związku z niepłaceniem czynszu, powierzeniem 

nieruchomości innej miejskiej jednostce, brakiem zainteresowania dzierżawcy/najemcy 

dalszą dzierżawą/najmem, sprzedażą przez dzierżawcę/najemcę osobie trzeciej roszczenia 

o zwrot równowartości poczynionych na gruncie nakładów, np. w postaci garażu, 

czy pawilonu handlowego) i wygaszono (z powodu orzeczenia zwrotu nieruchomości 

na rzecz poprzedniego właściciela lub jego spadkobierców, lub z powodu zgonu 

dzierżawcy/najemcy będącego osobą fizyczną albo ustania bytu prawnego 

dzierżawcy/najemcy będącego osobą prawną) łącznie 447 umów. Ponadto zawarto 8 umów 

użyczenia gruntu komunalnego. W związku z faktem, że nie wprowadzono zmiany 

obowiązujących stawek czynszu, w roku 2019 nie dokonano aktualizacji stawek czynszu 

za dzierżawę. Na dzień 31.12.2019 r. ilość obowiązujących umów dzierżawy wynosiła 5649  

na powierzchnię gruntu 6 703 337 m2 (nie wliczając umowy zawartej w 2013 r.  

z Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. obejmującą nieruchomości 

zabudowane i niezabudowane na łączną powierzchnię 870.256,42 m2). 

Tabela nr 9. Zestawienie tabelaryczne dzierżaw gruntów komunalnych 

Lp. Wyszczególnienie 2018 2019 

1.  
Ilość złożonych wniosków o wydzierżawienie 
gruntu 

603 538 

2.  
Ilość wykazów 11 13 

- ilość pozycji   

3.  Ilość konkursów na wysokość stawki czynszu 5 0 

4.  
Ilość zawartych umów  
- łączna powierzchnia (m2) 

258 
1 017 201 

259 
286.949 

   

5.  Ilość aneksowanych umów 186 107 

6.  Ilość pism zmieniającymi treść umowy 124 118 

7.  
Ilość umów rozwiązanych 
- łączna powierzchnia (m2) 

420 
491.453 

442 
407.308 
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Lp. Wyszczególnienie 2018 2019 

8.  Ilość negatywnie załatwionych spraw 36 68 

9.  
Ilość wydanych promes dot. zawarcia umowy 
dzierżawy 

22 8 

10.  Ilość zawartych umów użyczenia 3 8 

11.  
Ilość zleceń na wystawienie rachunków  
za bezumowne korzystanie z gruntu  
wraz z korektami 

476 564 

12.  
Ilość wezwań o zapłatę wynagrodzenia za 
korzystanie z gruntu komunalnego bez tytułu 
prawnego  

52 98 

13.  
Ilość zleceń na wykonanie operatów  
szacunkowych nieruchomości 

0 0 

14.  
Ilość zleceń na wykonanie analizy aktualności 
stawek czynszu dzierżawnego 

1 1 

15.  Ilość obowiązujących umów dzierżawy ogółem 5349 5649 

16.  
Ilość zaktualizowanych umów dzierżawy  
w których zaktualizowano stawkę czynszu 

0 0 

 

 Nieruchomości Skarbu Państwa 

W 2019 roku nie wystąpiono do Wojewody Wielkopolskiego o zgodę na zawarcie kolejnej 

umowy po umowie zawartej na okres do lat 3. Zawarto 2 umowy dzierżawy na łączną 

powierzchnię 2 748 m2. Zawarto 14 umów najmu – na łączną powierzchnię 39 494 m2. 

Nie wydano żadnej promesy będącej obietnicą zawarcia umowy dzierżawy lub najmu 

po dostarczeniu przez wnioskodawcę pisma o przyjęciu zgłoszenia o prowadzeniu 

określonego rodzaju inwestycji, czy pozwolenia na budowę lub informacji o terminie 

realizacji inwestycji. Nie rozwiązano żadnej umowy na wniosek najemcy, a 10 umów 

wygasło wskutek upływu okresu obowiązywania, na które były zawarte. Na dzień 

31.12.2019 r. obowiązywały cztery umowy dzierżawy na powierzchnię gruntu30 351 m2 

oraz 38 umów najmu na powierzchnię gruntu 16 557 m2.  

6. Przekształcanie Prawa Użytkowania Wieczystego w Prawo Własności 

Nieruchomości 

Zadania związane z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości obejmowały: 

 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   

nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania na podstawie przepisów 
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ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności nieruchomości. 

Tabela nr 10. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w zakresie 

nieruchomości Miasta Poznania 

Lp. Postępowanie Administracyjne Ilość 

1.  

Decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności nieruchomości, w tym: 

 

 Odpłatne 3 

 Nieodpłatne 0 

2.  
Decyzje o odmowie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności nieruchomości 

3 

3.  
Decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

41 

4.  Decyzje o uchyleniu decyzji o przekształceniu 0 

5.  Decyzje o zwrocie bonifikaty  0 

6.  

Odwołania/zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego:  

 od decyzji o odmowie przekształcenia 0 

 od decyzji o przekształceniu 1 

 od decyzji o umorzeniu postępowania 0 

7.  
Postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

2 

8.  Wnioski bez rozpoznania 4 

9.  Postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania 0 

10.  Postanowienia o wznowieniu postępowania 0 

11.  Postanowienia o powołaniu biegłego 5 

12.  Postanowienia o przedłużeniu terminu 20 

13.  Wszczęcie postępowania w sprawie zwrotu bonifikaty 0 

14.  Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych 15 

15.  Wezwanie do uzupełnienia opłaty skarbowej 10 

16.  Zawiadomienia do Sądu Rejonowego o zmianie właściciela nieruchomości 3 

17.  
Zapytanie do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego czy toczy się 
postępowanie w sprawie prawidłowości nabycia nieruchomości 

3 

18.  Wydano „kwit mazalny” 9 

19.  
Wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości 

78 

20.  Powierzchnia przekształcona w m2 39 m2 

21.  Ilość działek 3 
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 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   

nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 

W roku 2019 wydano 14 200 zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tekst 

jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 139). 

 Przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności nieruchomości 

stanowiących własność Skarbu Państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia  

29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości. 

W roku 2019 Prezydent Miasta Poznania wykonujący zadania z zakresu administracji 

rządowej wydał 1 decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności. Nie złożono odwołania do Wojewody Wielkopolskiego. Sporządzono 1 operat 

szacunkowy celem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   

nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 

W roku 2019 wydano 2 800 zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych 

na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 139) 

7. Zbywanie nieruchomości z zasobu Miasta Poznania i Skarbu Państwa 

 Aport nieruchomości komunalnych do Spółek z udziałem Miasta Poznania  

W 2019 r. wniesiono aportem (wkładem niepieniężnym) do nw. Spółek z udziałem Miasta 

Poznania następujące nieruchomości miejskie: 

a) do Spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. prawo własności 

nw. nieruchomości: 
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 ul. Opolska – obręb Dębiec, arkusz 32, działka nr 106/13 – pow. 4 616 m2; 

 ul. Opolska – obręb Dębiec, arkusz 32, działka nr 106/17 – pow. 3 576 m2; 

b) do Spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. prawo 

własności nw. nieruchomości:  

 rejon ulic: Jana Wiencka, Elżbiety Zawackiej, Adama Poszwińskiego  

i Literackiej – obręb Golęcin, arkusz 14, działka nr 1/67 – pow. 15 258 m2; 

 rejon ulic: Moniki Cegłowskiej, Elżbiety Zawackiej, Jana Wiencka, Literackiej 

i Romana Konkiewicza – obręb Golęcin, arkusz 14, działka nr 1/82 – pow. 

25 585 m2. 

 Zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz poznańskich uczelni 

wyższych.  

W 2019 r. sprzedano nieruchomość Skarbu Państwa położoną w rejonie ul. Nad Różanym 

Potokiem, oznaczoną geodezyjnie: obręb Morasko, ark. 28, działka nr 275 oraz 276 - 

sprzedaż w  trybie bezprzetargowym z 94 % bonifikatą na cel publiczny (budowę zespołu 

domów studenckich z przedszkolem oraz stołówką) na rzecz Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza. Ponadto w 2019 r, Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę 

Nr XV/226/VIII/2019 z dnia 09.07.2019 r. w sprawie bonifikaty dla Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu od ceny sprzedaży nieruchomości 

miejskiej, położonej w Poznaniu przy ul. Bukowej 35, którą wyrażono zgodę na udzielenie 

99% bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej – obr. Jeżyce, arkusz 16, 

działka 104, pow. 845 m2. 

Pozostały zakres realizacji przedmiotowego zadania obrazują pkt. 1, 3, 11 i 13 tabeli 

zatytułowanej „Gospodarka Nieruchomościami w latach 2018-2019”. 

 

 

 

 

 

 



Tabela nr 11. Gospodarka Nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa  w latach 2018-2019 

 

Lp. Zadanie 

2018 2019 
Liczba 
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 
umów 

Liczba 
działek/ 
lokali 

Pow. 
[ m2] 

Liczba  
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 
umów 

Liczba 
działek/ 
lokali 

Pow.  
[ m2] 

1. 

Sprzedaż nieruchomości  
- tryb przetargowy  

- wydano zarządzenie  

- zakończono aktem notarialnym 

 

 

15 zarządzeń 

27 umów 

 

 

35 

36 

 

 

116 372 

41 145 

 

 

30 zarządzeń 

50 umów 

 

 

80 

70 

 

 

108 380 

130 417 

- tryb bezprzetargowy  

- wydano zarządzenie 

 

- zakończono aktem notarialnym 

 

5 uchwał  

30 zarządzeń 

27 umów 

 

15 

43 

36 

 

35 284 

26 305 

26 834 

 

1 uchwała,  

20 zarządzeń 

14 umów 

 

1 

28 

18 

 

845 

13 630 

14 221 

- zniesienie współwłasności 

- wydano zarządzenie 

- zakończono aktem notarialnym 

 

1 

zarządzenie 

===  

 

1 

=== 

 

559 

=== 

 

5 zarządzeń 

5 umów 

 

5 

5 

 

8 535 

8 819 

2. 

Darowizna  

- wydano zarządzenie 

- zakończono aktem notarialnym 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 
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Lp. Zadanie 

2018 2019 
Liczba 
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 
umów 

Liczba 
działek/ 
lokali 

Pow. 
[ m2] 

Liczba  
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 
umów 

Liczba 
działek/ 
lokali 

Pow.  
[ m2] 

3. 

Użytkowanie wieczyste  

- tryb przetargowy  

 

- tryb bezprzetargowy 

 

- 

1 

zarządzenie  

1 umowa 

- 

1 

1 

- 

112 

96 

- 

4 zarządzenia 

4 umowy 

- 

9 

12 

- 

17 015 

28 529 

- sprzedaż na rzecz użytkownika 

wieczystego- spółdzielnie mieszkaniowe 
9 29 745 058     

- sprzedaż na rzecz użytkownika 

wieczystego- spółdzielnie mieszkaniowe 

(zakończono aktem notarialnym ) 

- - -    

- sprzedaż w trybie art. 35 ustawy  

o spółdzielniach mieszkaniowych 
- - - - - -- 

- sprzedaż w trybie art. 35 ustawy  

o spółdzielniach mieszkaniowych 

(zakończono aktem notarialnym) 

- - - - - - 

- sprzedaż na rzecz użytkownika 

wieczystego (podmioty prawne inne niż 

spółdzielnie mieszkaniowe) 

2 2 659 - - - 

4. 

Oddanie w użytkowanie wieczyste oraz 

użytkowanie 
      

 tryb regulacyjny – art. 204, 207, 208 ugn  5 22 91677 - - - 
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Lp. Zadanie 

2018 2019 
Liczba 
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 
umów 

Liczba 
działek/ 
lokali 

Pow. 
[ m2] 

Liczba  
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 
umów 

Liczba 
działek/ 
lokali 

Pow.  
[ m2] 

 tryb regulacyjny – art. 204, 207, 208 ugn 

(zakończono aktem notarialnym) 
3 22 94522 - - - 

 tryb regulacyjny – art. 200, 202, 209ugn 1 3 649127  - - - 

 tryb regulacyjny – art. 35 ustawy  

o spółdzielniach mieszkaniowych  
- - - - - - 

 tryb regulacyjny – art. 35 ustawy  

o spółdzielniach mieszkaniowych 

(zakończono akt. notarialnym)  

- - - - - - 

 na rzecz PZD (użytkowanie) 1 1 65 971 3 (decyzje) 7 66 297 

 użytkowanie  1 1 8 602 
1 (akt 

notarialny) 
1 22 866 

5. 

Nabywanie nieruchomości:       

 prawo pierwokupu (wydano zarządzenie) 1 1 325 1 1 254 

 prawo pierwokupu (zakończono aktem 

notarialnym) 
1 1 325 1 1 254 
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Lp. Zadanie 

2018 2019 
Liczba 
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 
umów 

Liczba 
działek/ 
lokali 

Pow. 
[ m2] 

Liczba  
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 
umów 

Liczba 
działek/ 
lokali 

Pow.  
[ m2] 

 

 

 nabycia (wydano zarządzenie) 

32 

 

 

- 30 działek 

- 13 lokali 

- 2/48 udziału 

w 1 działce o 

pow. 3 147m2 

 

 

 

174 304 

12 

- 15 działek,  

- ½ udziału w 

działce o 

pow. 18.124 

m2 

- 39/60 

udziału w 

działce o 

pow.  

6 474m2 

48 348 

 nabycia (zakończono aktem notarialnym) 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

- 25 działek 

- 13 lokali 

- 2/48 udziału 

w 1 działce o 

pow. 3 147m2 

 

 

 

 

 

168 058 

 

 

 

 

 

 

10 

- 13 działek 

- ½ udziału w 

działce o 

pow. 

18.124m2 

  

41 692 
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Lp. Zadanie 

2018 2019 
Liczba 
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 
umów 

Liczba 
działek/ 
lokali 

Pow. 
[ m2] 

Liczba  
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 
umów 

Liczba 
działek/ 
lokali 

Pow.  
[ m2] 

 nabycie (wykonanie wyroku sądu)  1 3 17 946 15 

-40 działek  

-1/6 udziału 

w 2 działkach 

o pow. 603 

m2  

414 134 

 zamiany (wydano zarządzenie) 3 
- 5 działek 

- 1 lokal 
4 207 4 - 7 działek 9 687 

 zamiany (zakończono aktem notarialnym) 3 
- 5 działek 

- 1 lokal 
4 207 4 - 7 działek 9 687 

 darowizny (wydano zarządzenie) 5 
- 6 działek 

- 2 lokale 
17 764 7 

- 13 działek 

- 3 lokale 
56 203 

 darowizny (zakończono aktem 

notarialnym) 
1 - 1 działka 34 2 - 3 lokale - 

6. 
Ustanawianie służebności gruntowych 

(zakończono aktem notarialnym ) 
7 8 17 963 10 16 51 387 

7. 
Ustanawianie służebności przesyłu  

(zakończono aktem notarialnym) 

 

30 

 

 

52 

 

 
210 018 

 
34 62 365 845 
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Lp. Zadanie 

2018 2019 
Liczba 
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 
umów 

Liczba 
działek/ 
lokali 

Pow. 
[ m2] 

Liczba  
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 
umów 

Liczba 
działek/ 
lokali 

Pow.  
[ m2] 

8. Przekazywanie gruntów w trwały zarząd  25 62 179 631 24 34 426 815 

9. 

Wydzierżawienia gruntów komunalnych i SP 

- umowy dzierżawy/najmu  

- umowa dzierżawy z ZKZL 

- rozwiązania umów dzierżawy/najmu 

 

258 

- 

420 

 

- 

- 

- 

 

1 017 201 

- 

491 453 

 

261 

- 

442 

 

- 

- 

- 

 

289 697 

- 

407 308 

10. 
Przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności (decyzje)  
52 63 95802 3 3 39 

11. 
 

Sprzedaż lokali komunalnych  

- tryb przetargowy (wydano zarządzenie), 

w tym: 

1 

zarządzenie 

1 lokal 

niemieszk. 
21,31 === === === 

- udziały w prawie użytkowania 

wieczystego gruntu przynależące  
=== === ===    

- udziały we współwłasności 

nieruchomości  
1 1 7952    

- tryb przetargowy (zakończono aktem 

notarialnym), w tym: 
2 umowy 2 lokale 65,71 === === === 



144 

 

Lp. Zadanie 

2018 2019 
Liczba 
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 
umów 

Liczba 
działek/ 
lokali 

Pow. 
[ m2] 

Liczba  
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 
umów 

Liczba 
działek/ 
lokali 

Pow.  
[ m2] 

- udziały w prawie użytkowania 

wieczystego gruntu przynależące  
1 1 4422    

- udziały we współwłasności 

nieruchomości  
1 1 7952    

- tryb bezprzetargowy, w tym:        

- lokale mieszkalne  

- wydano zarządzenie 

- zakończono aktem notarialnym 

 

6 zarządzeń 

16 umów 

 

16 lokali 

16 lokali 

 

1 034,41 

1 034,41 

 

5 zarządzeń 

18 umów 

 

17 lokali 

18 lokali 

 

1 161,11 

1 087,91 

- nieruchomość jednolokalowa  

zabudowana budynkiem mieszkalnym 

- wydano zarządzenie 

- zakończono aktem notarialnym 

 

 

8 zarządzeń 

8 umów 

 

 

8 budynków 

8 działek 

 

 

699,602 

60122 

 

 

10 zarządzeń 

7 umów 

 

 

10 działek 

7 budynków 

 

 

6 5242 

4 7142 

- lokale użytkowe (garaże)  

- wydano zarządzenie 

zakończono aktem notarialnym 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

=== 

=== 

 

=== 

=== 

 

=== 

=== 

12. Regulacje roszczeń właścicieli garaży  - - - - - - 
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Lp. Zadanie 

2018 2019 
Liczba 
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 
umów 

Liczba 
działek/ 
lokali 

Pow. 
[ m2] 

Liczba  
uchwał, 
decyzji, 

zarządzeń, 
umów 

Liczba 
działek/ 
lokali 

Pow.  
[ m2] 

13. 

Wniesienie jako wkład niepieniężny (aport)  

- wydano zarządzenie  

- zakończono aktem notarialnym 

 
7 zarządzeń 

5 umów 

 
12 
10 

 
89 995 
49 152 

 
3 zarządzenia 

4 umowy 

 
3 
4 

 
8 642 

49 035 

14. 
Komunalizacja,  - 

- 

79  
36 771 

88 578 
118 516 414 

- 

- 

71 
36 842 

120 736 
118 637 150 Ogółem skomunalizowano 

 powierzchnia lokali 
2 powierzchnia gruntu-działki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Realizacja dochodów i wydatków w latach 2018 i 2019: 

1. Sprawozdanie z realizacji dochodów w latach 2018 i 2019 w zakresie zadań 

własnych gminy. 

Tabela nr 12. Dochody z gospodarowania nieruchomościami w zakresie zadań własnych gminy w 
roku 2019 (zestawienie porównawcze z rokiem 2018) 

L.p. Dochody 
2018 

[tys. zł] 
2019 

[tys. zł] 

1 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 
i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym: 

40 121,61 41 435,00 

1) trwały zarząd  2 428,56 2 394,94 

2) użytkowanie 0,00 0,00 

3) użytkowanie wieczyste 36 842,88 37 554,03 

4) I opłata 164,16 135,29 

5) służebność gruntowa 686,01 1 350,74 

2 Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych 

27 745,28 19 867,54 

3 Dochody z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego  
w prawo własności 

5 612,38 13 760,46 

 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
własności nieruchomości w tym: 

35 542,60 72 490,32 

1) sprzedaż mieszkań łącznie 1 875,08 1 250,64 

a) sprzed. mieszkań z bonifikatą 1 724,38 1 250,64 

b) sprzed. mieszkań – przetarg  150,70 0,00 

2) sprzedaż lokali użytkowych  91,50 0,00 

3) sprzedaż masek budowlanych 7 436,70 0,00 

4) sprzedaż działek 24 716,57 71 239,68 

5) sprzedaż nakładów 0,00 0,00 

6) zniesienie współwłasności 0,00 0,00 

7) sprzedaż nieruchomości na rzecz 
użytkownika wieczystego 

1 422,75 0,00 

8) zamiana nieruchomości za dopłatą 0,00 0,00 

5  Pozostałe dochody, w tym: 2 233,36 1 519,33 

1) odsetki 680,96 698,79 

2) odszkodowania za grunty pod pasy drogowe 0,00 0,00 

Razem 111 255,23 149 072,65 
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2. Sprawozdanie z realizacji wydatków bieżących w latach 2018 i 2019 w zakresie 

zadań własnych gminy. 

Tabela nr 13. Wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami w zakresie zadań własnych 
gminy w roku 2019 (zestawienie porównawcze z rokiem 2018) 

Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu 

Wykonanie  
wg stanu na 
31.12.2018 

[zł] 

Wykonanie  
wg stanu na 
31.12.2019 

[zł] 

70005 

40901 Honoraria 25 000,00 25 000,00 

41101 Składki na ubezpieczenie 
społeczne 

14 827,30 16 164,29 

41201 Składki na Fundusz Pracy 1 037,84 842,37 

41701 Wynagrodzenia bezosobowe 131 628,54 154 858,66 

4210 Zakup materiałów 
i wyposażenia 

0,00 0,00 

4260 Zakup energii 54 199,80 33 667,27 

4270 Zakup usług remontowych 274 308,10 297 578,03 

4300 Zakup usług pozostałych 4 290 748,09 4 511 461,54 

4390 

Zakup usług obejmujących 
wykonanie ekspertyz, analiz, 
opinii (większość wydatków 
związana z zakupem usług 
wyceny nieruchomości) 

307 607,97 568 222,20 

4400 
Opłaty za administrowanie 
i czynsze za budynki, lokale 
i pomieszczenia garażowe 

67 192,90 57 401,94 

4430 Różne opłaty i składki  11 033,70 13 227,20 

4480 Podatek od nieruchomości 37 299,35 32 929,78 

4510 Opłaty na rzecz budżetu 
państwa 

1 068 663,26 1 073 230,64 

4520 

Opłaty na rzecz budżetów 
jednostek samorządu 
terytorialnego 
 

297 555,83 286 431,90 

4530 Podatek od towarów  
i usług (VAT) 

0,00 773 886,43 

4570 
Odsetki od nieterminowych 
wpłat z tytułu pozostałych 
podatków i opłat 

799,70 267,37 

 
1 Wydatki realizowane przez Wydział Finansowy UMP. 
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Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu 

Wykonanie  
wg stanu na 
31.12.2018 

[zł] 

Wykonanie  
wg stanu na 
31.12.2019 

[zł] 
4580 Pozostałe odsetki 8,59 1 016 189,13 

4590 
Kary i odszkodowania 
wypłacane na rzecz osób 
fizycznych 

341 248,79 7 302 296,67 

4600 

Kary odszkodowania 
i grzywny wypłacane na 
rzecz osób prawnych 
i innych jednostek 
organizacyjnych 

0,00 1 832 795,36 

4610 Koszty postępowania 
sądowego i prokuratorskiego 

860 673,60 1 012 637,19 

4670 
Odsetki za nieterminowe 
uregulowanie podatku od 
nieruchomości 

617,00 0,00 

71095 4300 Zakup usług pozostałych 134 999,46 144 960,00 

90095 

4580 Pozostałe odsetki 0,00 8 409,65 

4590 
Kary i odszkodowania 
wypłacane na rzecz osób 
fizycznych 

0,00 13 620,00 

Razem 7 919 449,82 19 176 077,62 

 

3. Sprawozdanie z realizacji wydatków w latach 2018 i 2019 w zakresie zadań 

zleconych powiatu. 

Tabela nr 14. Wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami w zakresie zadań zleconych 
powiatu w roku 2019 (zestawienie porównawcze z rokiem 2018). 

Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu 

Wykonanie  
wg stanu na 
31.12.2018 

[zł] 

Wykonanie  
wg stanu na 
31.12.2019 

[zł] 

70005  4210 
Zakup materiałów 
i wyposażenia 
 

19 514,30 9 990,00 

  

4260 Zakup energii 19 750,20 15 883,89 

4270 zakup usług remontowych 160 250,69 289 368,81 

4300 Zakup usług pozostałych 409 434,46 237 695,48 

4390 

zakup usług obejmujących 
wykonanie ekspertyz, analiz, 
opinii (zakup wyłącznie usług 
wyceny nieruchomości) 

15 484,35 16 718,40 
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Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu 

Wykonanie  
wg stanu na 
31.12.2018 

[zł] 

Wykonanie  
wg stanu na 
31.12.2019 

[zł] 

4400 
Opłaty za administrowanie 
i czynsze za budynki, lokale i 
pomieszczenia garażowe 

9 114,33 10 195,71 

4430 Różne opłaty i składki  17 755,93 4 648,72 

4480 Podatek od nieruchomości 38 490,45 36 891,02 

4520 
Opłaty na rzecz budżetów 
jednostek samorządu  
terytorialnego 

26 088,40 14 009,53 

4580 Pozostałe odsetki 0,00 28 850,72 

4590 
Kary i odszkodowania 
wypłacane na rzecz osób 
fizycznych 

0,00 75 008,99 

4610 Koszty postępowania sądowego 
i prokuratorskiego 

228 973,32 123 227,82 

Razem  944 856,43 862 489,09 

 

4. Sprawozdanie z realizacji dochodów w latach 2018 i 2019 w zakresie zadań 

własnych powiatu. 

Tabela nr 15 Dochody Miasta Poznania związane z gospodarowaniem nieruchomościami  
w zakresie zadań zleconych powiatu w roku 2019 (zestawienie porównawcze  
z rokiem 2018). 

Lp. DOCHODY 
2018 

[tys. zł] 
2019 

[tys. zł] 

1. 

Dochody jednostek samorządu 
terytorialnego związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych ustawami 

24 695,02 22 858,80 

 

Tabela nr 16 Dochody Miasta Poznania związane z realizacją zadań własnych powiatu w roku 2019 
(zestawienie porównawcze z rokiem 2018). 

Lp. DOCHODY 
2018 

[tys. zł] 
2019 

[tys. zł] 

1. 

Dochody jednostek samorządu 
terytorialnego związane z realizacją 
zadań z zakresu zadań własnych 
powiatu 

0,00 1 743,04 

 

 

 



150 

 

5. Wydatki majątkowe w roku 2018 i 2019 w zakresie zadań własnych gminy. 

Tabela nr 17. Wydatki majątkowe w zakresie zadań własnych gminy w roku 2019 (zestawienie 
porównawcze z rokiem 2018). 

Rozdział  Paragraf Nazwa paragrafu 

Wykonanie  
wg stanu na 
31.12.2018 

[zł] 

Wykonanie  
wg stanu na 
31.12.2019 

[zł] 

600043 
6057 

Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

3 208 136,27 0,00 

600043 
6059 

Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

4 673 843,39 0,00 

70005 6050 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

1 028 157,81 3 291 070,95 

70005 6060 
Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

16 742 613,43 42 020 716,43 

70095 6050 Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

699 888,81 10 329 652,04 

900043 6057 Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

578 170,85 0,00 

900043 6059 Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

102 030,15 0,00 

92695 6050 Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

4 294 478,73 0,00 

Razem 31 327 319,44 55 641 439,42 

 

 

 

6. Wydatki majątkowe w roku 2018 i 2019 w zakresie zadań własnych powiatu. 

Tabela nr 18. Wydatki majątkowe w zakresie zadań własnych powiatu w roku 2019 (zestawienie 
porównawcze z rokiem 2018). 

Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu 

Wykonanie  
wg stanu na 
31.12.2018 

[zł] 

Wykonanie  
wg stanu na 
31.12.2019 

[zł] 

600153 6059 Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

3 315 775,97 0,00 

3 Wydatki realizowane przez Wydział Finansowy UMP. 
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7. Wydatki majątkowe w roku 2018 i 2019 w zakresie zadań zleconych powiatu. 

Tabela nr 19. Wydatki majątkowe w zakresie zadań zleconych powiatu w roku 2019 (zestawienie 
porównawcze z rokiem 2018). 

Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu 

Wykonanie  
wg stanu na 
31.12.2018 

[zł] 

Wykonanie  
wg stanu na 
31.12.2019 

[zł] 

70005 6060 
Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

89 840,73 0,00 

70005 6050 Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

0,00 4 857,37 

 

8. Pomoc publiczna udzielona przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami  

w 2019r. 

W 2019 roku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UMP udzielono 199 podmiotom 

gospodarczym pomocy publicznej w ramach zasady de minimis spełniającej warunki 

określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 

w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

do pomocy de minimis (Dz. U. UE L. 352.1 z 24 grudnia 2013 r.), w tym pomocy w formie: 

 ulg w spłacie cywilnoprawnych należności Miasta Poznania, udzielonych na podstawie 

art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.  

Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), działając na mocy uchwały Nr LXI/1126/VII/2018 

Rady Miasta Poznania z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych 

zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania  

oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym 

przypadających Miastu Poznań lub jego jednostkom organizacyjnym oraz warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej,  

 zmiany terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, na podstawie 

art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.),  

 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, na podstawie 

art. 5a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego  

w prawo własności (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 83, ze zm.) oraz art. 14 w związku  

z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 
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wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 

gruntów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 139). 

Wartość udzielonej pomocy w ramach zasady de minimis wynosiła odpowiednio: 

 wartość nominalna pomocy w wysokości: 12 715 760,85 zł, 

 ekwiwalent dotacji brutto (EDB) w wysokości: 6 401 490,47 zł, co stanowiło 

równowartość 1 438 892,47 euro. 

Ekwiwalent Dotacji Brutto (EDB) obliczono na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy 

publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983, ze zm.). 

 

Wydział Informatyki 
 Wdrożenie nowych funkcjonalności Zintegrowanego Systemu Informatycznego 

Wspomagającego Zarządzanie Miastem (ZSIWZM) usprawniających obsługę zadań 

realizowanych przez pracowników Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek 

organizacyjnych związanych z: 

 przydziałem lokali komunalnych i socjalnych (rozszerzenie funkcjonalności  

i dostosowanie do aktualnych przepisów aplikacji „Pomoc mieszkaniowa” dla Biura 

Spraw Lokalowych, służącej do rejestrowania i obsługi wniosków mieszkańców  

o przyznanie lokalu socjalnego lub mieszkalnego), 

 wysyłaniem zawiadomień do organów gmin o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy  

do rejestru (realizacja aplikacji „Zawiadomienia wyborcze” dla Wydziału Spraw 

Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych), 

 usprawnieniem obsługi komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP, Senatu RP  

oraz Europarlamentu w trakcie „nocy wyborczej” w aplikacji „System Kolejkowy”, 

 wymianą danych pomiędzy systemami KSAT i PROGMAN w zakresie sprawozdań 

budżetowych, 

 udostępnieniem – poprzez wdrożenie „Portalu pracownika” – pracownikom wglądu  

w dane pochodzące z modułów „Ewidencja Kadrowa” oraz „Płace”, w szczególności 

umożliwienie pracownikom samodzielnego wydruku miesięcznych kart zarobkowych, 

 usprawnieniem procesu przekazywania danych do Systemu Informacji Przestrzennej 

podczas przenoszenia obiektów podatkowych, 

 przekazywaniem do BIP informacji o instalacjach wytwarzających pola magnetyczne, 

 przekazywaniem do BIP informacji o umowach dotacyjnych, 
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 przygotowywaniem danych na potrzeby oceny poziomu migracji w Poznaniu. 

 Wykonanie prac usprawniających obsługę zadań realizowanych przez pracowników UMP 

związanych z wykorzystaniem zewnętrznych systemów informatycznych polegających na: 

 umożliwieniem definiowania, na poziomie jednostki księgowej (w module ‘Księga 

główna” systemu KSAT), różnych parametrów generowania potwierdzeń sald,  

 umożliwieniem w ramach modułów „Świadczenia rodzinne” oraz „Fundusz 

alimentacyjny” obsługi zbiorczego (dotyczącego wielu osób) zapytania do rejestru  

PESEL systemu Emp@tia,  

 usprawnieniem obsługi korespondencji wychodzącej specjalnej tworzonej w systemie 

Mdok dostarczanej przez gońców Urzędu Miasta Poznania poprzez wykorzystanie 

Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru (EPO). 

 Wprowadzeniu elektronicznej wersji Rejestru Skarg i Wniosków w systemie Mdok. 

 Zakończenie wdrożenia dostępu uwierzytelnianego w segmencie wewnętrznym sieci 

komputerowej Urzędu Miasta Poznania zwiększającego bezpieczeństwo przetwarzanych 

informacji. 

 Rozbudowa i modernizacja okablowania strukturalnego w budynkach Urzędu Miasta 

Poznania. 

 Modernizacja Systemu Informacyjno – Przywoławczego obsługującego klientów Urzędu 

Miasta Poznania. 

 Rozbudowa centralnego systemu dyskowego dla potrzeb ZSIWZM. 

 Uruchomienie nowego centralnego systemu backupu zabezpieczającego dane Urzędu 

Miasta Poznania. 

 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach corocznej modernizacji 

zaplecza komputerowego i odnowienia oprogramowania w Urzędzie Miasta Poznania. 

 Obsługa informatyczna punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (3 edycja). 

 Obsługa informatyczna wyborów do Sejmu RP, Senatu RP oraz Europarlamentu. 

 Pilotażowe uruchomienie systemu zgłoszeń informatycznych (awarie sprzętu, problemy  

z oprogramowaniem) Helpdesk, który docelowo ma objąć wszystkie wydziału Urzędu 

Miasta Poznania. 
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Wydział Kultury 
I. Poznański Program dla Kultury 2019-2023. Kultura relacji. Mapa idei. 

Przez cały rok 2019 trwały prace związane z wdrażaniem, realizacją i planowaniem sześciu 

wyodrębnionych w Programie obszarów interwencji: 

 WSPÓLNOTOWOŚĆ I WSPÓŁPRACA. DIALOG SPOŁECZNY. 

 SAMODZIELNOŚĆ. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. 

 AUTONOMIA. WSPARCIE DLA TWÓRCÓW. 

 UŁATWIANIE. KOMUNIKACJA I ZAANGAŻOWANIE. 

 EDUKACJA I ROZWÓJ. 

 MIASTO W ROLI PARTNERA KULTURY. 

oraz właściwych im kierunków rozwoju, priorytetów oraz działań. 

W pierwszym roku realizacji Programu podjęto szereg działań, z czego część wpisuje  

się  w bieżącą działalność Wydziału, część natomiast ma charakter projektowy. 

W ramach działań bieżących w roku 2019 zrealizowanych zostało: 

1. 3 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Kultura, 

sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, dedykowanych 

organizacjom pozarządowym.  

Rezultat: w ramach konkursów wspartych zostało 384 projektów na łączną kwotę w wysokości 

14 445 500 zł. 

Powiązania z Poznańskim Programem dla Kultury 2019-2023: konkursy dotyczyły zadań 

z uwzględnieniem następujących priorytetów: wydarzenia artystyczne, poprawa jakości 

przestrzeni publicznej, edukacja kulturowa, pamięć i dziedzictwo kulturowe, współpraca 

zagraniczna oraz projekty wydawnicze. Zarówno sama formuła wsparcia projektów 

realizowanych przez organizacje pozarządowe jak i priorytety określające ich charakter 

merytoryczny i programowy stanowią odpowiedź na przyjęte w Programie kierunki rozwoju. 

2. Procedura wsparcia projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje 

pozarządowe w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie – tryb ciągły/całoroczny. 

Rezultat: w 2019 r. w procedurze „małych grantów” w obszarze kultury wspartych zostało 

99 projektów na łączną kwotę 634 060 zł. 

Powiązania z Poznańskim Programem dla Kultury 2019-2023: projekty wspierane 

w procedurze „małych grantów” odnoszą się do wszystkich ww. priorytetów, ale znacząca 

część tych projektów koncentruje się na działaniach lokalnych, realizowanych we współpracy 
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z Radami Osiedli i akcentujących potrzeby społeczno-kulturalne społeczności obszarów 

peryferyjnych. 

3. Konkurs Centrum Warte Poznania, którego celem jest pozyskanie koncepcji 

projektów kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych oraz ich realizacja 

na obszarze osiedli: Stare Miasto (w szczególności ulicy Św. Marcin oraz ulic 

do niej przyległych), Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Wilda, 

Jeżyce, Św. Łazarz, oraz terenach nadbrzeżnych położonych po obu stronach rzeki 

Warty na obszarze pomiędzy Mostem Lecha, a Mostem Przemysła I. 

Rezultat: w 2019 r. w konkursie Centrum Warte Poznania wspartych zostało 23 projekty 

na łączną kwotę 350 000 zł. 

Powiązania z Poznańskim Programem dla Kultury 2019-2023: projekty wspierane w konkursie 

Centrum Warte Poznania odnoszą się w szczególności do zagadnień aktywizujących 

społecznie i kulturalnie centrum Miasta, realizowanych w partnerstwach międzysektorowych. 

4. Nagroda artystyczna Miasta Poznania i stypendia dla młodych twórców 

przyznawane jest za wybitne osiągnięcia artystyczne w okresie 2 lat 

poprzedzających jej przyznanie lub na podstawie całokształtu dorobku 

artystycznego, mających istotne znaczenie dla Miasta Poznania. 

Rezultat: w 2019 r. przyznano 7 stypendiów dla młodych twórców środowiska artystycznego 

oraz Nagrodę Artystyczną dla Pawła Grobelnego. 

Powiązania z Poznańskim Programem dla Kultury 2019-2023:  

Dla obszaru: AUTONOMIA. WSPARCIE DLA TWÓRCÓW. 

Priorytetu: Zwiększenie wsparcia dla rozwoju twórczości artystycznej i animacyjnej 

oraz autonomii ekspresji twórczej. 

Działanie: Nagroda Artystyczna Rady Miasta Poznania. Stypendia Artystyczne Rady Miasta 

Poznania. 

Poza działaniami bieżącymi Wydział Kultury zrealizował kilka projektów bezpośrednio 

inspirowanych Poznańskim Programem dla Kultury 2019 – 2023, w tym m.in.:  

1. Podprogram KADRY KULTURY 

W ramach obszaru SAMODZIELNOŚĆ. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Podprogramu 

KADRY KULTURY – realizowany we współpracy z NU Foundation, cykl warsztatów 

problemowo – fokusowych, opracowanych w oparciu o obszary tematyczne wskazane przez 

uczestników warsztatów wydobywczych (wrzesień 2019). W ramach warsztatów podjęte 

zostały następujące zagadnienia: Relacje z biznesem, wiedza jako kapitał (NGO), Kultura 
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organizacji i komunikacja wewnętrzna (INST), Funkcjonowanie organizacji i zarządzanie 

konfliktem (NGO), Komunikacja we współpracy międzysektorowej (MIX), Rozwój 

publiczności i komunikacja zewnętrzna (INST), Budowanie relacji we współpracy 

międzysektorowej (MIX). 

Warsztaty problemowo-fokusowe kładły specjalny nacisk nie tylko na przekazanie wiedzy 

dotyczącej wybranego obszaru, ale również na praktyczne wypracowywanie rozwiązań. 

Uczestnicy byli zachęcani przez prowadzących do tego, aby po warsztatach wdrażać i testować 

rozwiązania w swoich instytucjach/organizacjach. Każdy z warsztatów prowadzony był przez 

dwójkę ekspertów z danej dziedziny, którzy posiadają niezbędną wiedzę, dysponują 

doświadczeniem praktyków i znają dobrze specyfikę funkcjonowania sektora kultury. 

Prowadzenie warsztatów w tandemie (dwóch prowadzących), zapewniło komfort pracy 

uczestnikom grup warsztatowych obliczonych na udział 25 osób. Podczas warsztatów 

prowadzący korzystali z następujących narzędzi i metod: praca w zespole, praca grupach, praca 

w parach, praca z metaforą, elementy wykładu, maping wizualizacje, narzędzia związane 

z komunikacją opartą na empatii, grywalizacja, scenki rodzajowe, otwarta dyskusja, praca 

z narzędziami inspirowanymi metodami zaczerpniętymi z design thinking i customer 

experience (dostosowanymi do potrzeb sektora kultury) oraz autorskich metod pracy 

warsztatowej opracowanych przez zespół NU Foundation podczas realizacji projektów 

w obszarze innowacji społecznych. 

2. Prace związane z przygotowaniem strony internetowej Wydziału Kultury 

W ramach obszaru MIASTO W ROLI PARTNERA KULTURY. 

Wydział Kultury realizował we współpracy z Wydziałem Organizacyjnym UMP prace 

dotyczące stworzenia strony internetowej Wydziału jako praktycznego narzędzia pozyskiwania 

danych o działaniach, procedurach Wydziału, niezbędne w efektywnej komunikacji m.in.:                                       

z przedstawicielami sektora kultury (instytucjami, organizacjami pozarządowymi, artystami, 

animatorami oraz innymi potencjalnymi partnerami). 

3. Publikacja pn. Studium praktyk i standardów współpracy sektora kultury z sektorem 

biznesu. 

W ramach obszaru SAMODZIELNOŚĆ. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Podprogramu 

KADRY KULTURY – przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego związanego 

z przygotowaniem opracowania stanowiącego studium praktyk i standardów współpracy 

sektora kultury z sektorem biznesu w perspektywie lokalnej (Poznań), regionalnej 

(Wielkopolska), krajowej, europejskiej i pozakontynentalnej. Opracowanie zostało 
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przygotowane przez 3 osoby (dr. Marcina Poprawskiego, dr Agatę Wittchen – Barełkowską 

oraz Mikołaja Maciejewskiego) i oddane w terminie 16.12.2019 r. Opracowanie zawiera 

następujące elementy: 

 przykłady praktyk współpracy sektora kultury i biznesu, zarówno w ich wymiarze 

finansowym jak i nie-finansowym, ujętych z perspektywy lokalnej, regionalnej, 

ogólnopolskiej, europejskiej i pozakontynentalnej (ze szczególnym akcentem 

na praktyki poznańskie i wielkopolskie); 

 typologie standardów funkcjonujących w relacji kultura-biznes; 

 zestaw rekomendacji dla poszczególnych aktorów obydwu sektorów. 

Dodatkowo opracowanie posiada walor praktyczny i edukacyjny, stanowiący punkt wyjścia 

do działań o charakterze sieciującym środowisko animatorów, twórców, przedstawicieli 

instytucji i organizacji kulturalnych z reprezentantami środowiska biznesu i przedsiębiorcami 

działającymi w Poznaniu i Wielkopolsce. 

4. Współpraca przy realizacji warsztatów dedykowanych sektorowi kreatywnemu 

pn. „Projektanci Innowacji PFR” 

W ramach obszaru SAMODZIELNOŚĆ. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Podprogramu 

KADRY KULTURY – Wydział Kultury podjął współpracę z Plus Jeden oraz partnerem 

strategicznym Polskim Funduszem Rozwoju w realizacji bezpłatnych warsztatów „Projektanci 

Innowacji PFR”, adresowanych do przyszłych innowatorów w branży kreatywnej. Warsztaty 

odbyły się 25.11.2019 r. w g. 9.00 – 17.00 w miejskiej przestrzeni coworkingowej Plus Jeden. 

Podczas warsztatów trenerzy Gogola pokazali jak zidentyfikować realne problemy 

użytkowników, tworzyć radykalnie innowacyjne rozwiązania i testować stworzone koncepcje 

produktów i usług, jak stworzyć innowacyjny biznes oparty o realizację określonych potrzeb 

użytkowników o różnorodnych doświadczeniach zawodowych. 

5. Etap badawczo - konsultacyjny Poznańskiego Programu Edukacji Kulturowej 

W ramach obszaru EDUKACJI I ROZWÓJ. 

Poznański Program Edukacji Kulturowej to jeden z kluczowych priorytetów Poznańskiego 

Programu dla Kultury 2019-2023, powierzony do realizacji i wdrażania Centrum Praktyk 

Edukacyjnych Centrum Kultury Zamek. W swoim założeniu ma on na celu wprowadzenie 

zintegrowanego systemu rozwoju edukacji kulturowej poprzez świadome, odpowiedzialne 

i konsekwentne implementowanie edukacji kulturowej w realizację projektów kulturalnych, 

społecznych, edukacyjnych.  

W 2019 roku najważniejszym celem działań w PPEK było wykonanie badań diagnostycznych 
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edukacji kulturowej w Poznaniu ze szczególnym uwzględnieniem tematyki współpracy między 

animatorami i edukatorkami reprezentującymi obszar edukacji, kultury, środowiska oraz 

zdrowia i spraw społecznych. W efekcie zrealizowane zostały następujące prace:  

 analiza desk research ze stworzeniem bazy kontaktów do poznańskich animatorów 

i edukatorek oraz ich partnerów z uwzględnieniem kontaktów odpowiadających 

za udostępnianie działań dla osób z niepełnosprawnościami; 

 analiza sprawozdań merytorycznych poznańskich instytucji kultury wykonana 

pod kątem włączania działań z zakresu edukacji kulturowej w codzienną działalność 

programową oraz sposobów komunikowania ich swoim odbiorcom; 

 analiza ofert z zakresu edukacji kulturowej skierowanych do miejskich konkursów 

dotacyjnych z obszaru kultury, oświaty, środowiska oraz zdrowia i spraw społecznych 

(lata 2016 – 2018); 

 analiza sprawozdań z realizacji projektów z zakresu edukacji kulturowej skierowanych 

do miejskich konkursów dotacyjnych z obszaru kultury, oświaty, środowiska  

oraz zdrowia i spraw społecznych (lata 2016 – 2018); 

 analiza 8 zogniskowanych wywiadów grupowych z przedstawicielami czterech 

obszarów: kultury, oświaty, środowiska oraz zdrowia i spraw społecznych; 

 analiza 8 indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami czterech 

obszarów: kultury, oświaty, środowiska oraz zdrowia i spraw społecznych, a także 

ekspertami współtworzącymi programy edukacji kulturowej w Polsce.  

Efektem całorocznej pracy badawczej w tym obszarze jest dwuelementowy raport, zawierający 

omówienie przeprowadzonych badań oraz ich wyników, a także krytyczną recenzję rezultatów 

badawczych i zestaw rekomendacji oraz działań naprawczych.  

6. Wydział Kultury wydał we współpracy z Wydawnictwem Miejskim Posnania 

nakładem 100 egzemplarzy Poznański Program dla Kultury 2019-2023. Kultura 

relacji. Mapa idei.  

II. Infrastruktura – kluczowe decyzje 

W roku 2019 kontynuowano lub rozpoczęto inwestycje infrastrukturalne i remonty w miejskich 

instytucjach kultury, w tym m.in.: 

 modernizacje w filiach nr 4, 15, 36 Biblioteki Raczyńskich oraz digitalizacje cennych 

zbiorów bibliotecznych; 

 modernizacja budynku Estrady Poznańskiej oraz Kina Muza; 

 renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego; 
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 konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego 

w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego 

(Centrum Kultury Zamek); 

 rozpoczęcie dwuletniej inwestycji Nowa Scena Witraż Teatru Animacji ; 

 prace modernizacyjne w Teatrze Polskim oraz Wielkopolskim Muzeum Niepodległości. 

III. Nagroda artystyczna Miasta Poznania i stypendia dla młodych twórców 

1. Nagroda Artystyczna Miasta Poznania dla Pawła Grobelnego za wybitne 

osiągnięcia w dziedzinie designu, ze szczególnym uwzględnieniem humanistycznego 

myślenia o mieście jako miejscu otwartym i wspólnym, będącym architektonicznym 

oraz społecznym kosmopolis, a nie klaustropolis. 

2. Stypendia dla młodych twórców środowiska artystycznego: 

 Mateusza Gidaszewskiego (muzyka) za szczególne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie 

muzyki, potwierdzone sukcesami w konkursach skrzypcowych o randze ogólnopolskiej 

i międzynarodowej; 

 Tomasza Kaniewskiego (muzyka) za popularyzowanie kultury muzycznej  

oraz działania na rzecz rozwoju orkiestr dętych i brass bandów; 

 Justyny Machaj (teatr) za kreatywność i dojrzałość przekazu scenicznego 

oraz  różnorodność projektów teatralnych; 

 Bartłomieja Milera (muzyka) za wkład w rozwój, popularyzację oraz promocję sztuki 

perkusyjnej i związanych z nią nowatorskich projektów artystycznych; 

 Partycji Plich (sztuki wizualne) za wypracowanie indywidualnego języka wizualnego, 

liczne osiągnięcia artystyczne, oraz postawę twórczą, aktywizującą lokalne 

społeczności w kraju i za granicą; 

 Weroniki Wroneckiej (literatura, film) za interdyscyplinarną działalność twórczą 

w dziedzinie filmu, literatury i filozofii; 

 Jakuba Żwirełło (muzyka) za jeden z najważniejszych polskich debiutów płytowych 

2018 roku, znamionujący wnikliwość obserwacji świata i społeczeństwa i umiejętność 

jej przełożenia na spójne i oryginalne formy dźwiękowej i wizualnej komunikacji 

z odbiorcami. 

IV. Pamięć historyczna 

W ramach obchodów 100. Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, kontynuowano 

rozmieszczanie na poznańskich cmentarzach okolicznościowych proporczyków z napisem 
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„Tu spoczywa Powstaniec Wielkopolski”. Ponadto przy wsparciu harcerzy, uczniów, żołnierzy 

WOT i przedstawicieli Rad Osiedli, na grobach Powstańców zapalono ok. 3.500 zniczy. 

We współpracy z ZGiKM Geopoz oraz redakcją MIM-a do wyszukiwarki cmentarnej 

wprowadzono informacje o zmarłych, pochowanych w kryptach, sarkofagach i grobach 

przykościelnych wraz z fotografiami i linkami do biogramów, a także grobach poznańskich 

Olimpijczyków łącznie z krótkim opisem ich sportowej kariery, przygotowanym przez Wydział 

Sportu. Ze środków Wydziału przeznaczonych na zadanie „pamięć historyczna” sfinansowano 

usługę naprawy i bieżącej konserwacji cokołu pod głazem z tablicą pamiątkową, przy 

ul. Bałtyckiej. Zlecono również uzupełnienie okładziny kamiennej podstawy pomnika 

A. Mickiewicza. Po uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego poddano renowacji zabytkową 

stellę i wykonano rekonstrukcję nagrobka gen. dr. wet. Józefa Starkowskiego, na Cmentarzu 

Bohaterów Polskich na Cytadeli. 

V. Centrum Warte Poznania  

W roku 2019 odbyła się ósma edycja konkursu Centrum Warte Poznania. 

Komisja konkursowa wybrała do realizacji projekty, które najlepiej i najciekawiej wpisały  

się w  działania kulturalno - artystyczne na obszarze 5 śródmiejskich osiedli oraz na terenach 

nadwarciańskich. Z 62 prac konkursowych wybrano i nagrodzono 23 na łączną kwotę 

350 000 zł. Realizacja projektów przebiegła – zgodnie z regułami konkursu - na terenie osiedli 

Stare Miasto, Jeżyce, Wilda, Św. Łazarz oraz Ostrów Tumski – Śródka – Zawady – 

Komandoria oraz na terenach nadwarciańskich. W pracach komisji oceniającej projekty 

uczestniczyli przedstawiciele Komisji Rewitalizacji Rady Miasta Poznania, a także 

reprezentanci Urzędu Miasta Poznania (Wydział Kultury, Biuro Koordynacji Projektów, 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Urbanistyki i Architektury w osobie plastyka 

miejskiego), Centrum Kultury „Zamek”, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Rad 

Osiedli: Stare Miasto, Ostrów Tumski – Śródka – Zawady – Komandoria, św. Łazarz, Wilda 

i Jeżyce. 

Opisy zrealizowanych projektów: 

 Kraina Olimpia – animowanie przestrzeni na placu przed dawnym kinem Olimpia, 

w formie warsztatów, spotkań edukacyjnych i twórczych kierowanych do dzieci 

oraz  tworzenie słuchowiska. 

Autor: Stowarzyszenie Scena Robocza; miejsce realizacji: Łazarz / Jeżyce; czas: 

kwiecień – październik; kwota: 30 000 zł. 

 Sąsiedzki Święty Marcin - Organizacja Święta Sąsiada - przy współudziale firm 
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i organizacji funkcjonujących na ulicy Św. Marcin : koncerty, wystawy, animacje 

dla dzieci, wspólne śpiewanie szlagierów 

Autor: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu; miejsce 

realizacji: Stare Miasto; czas: maj – październik; kwota: 20 000 zł. 

 Art Of Life: Letnie Kino Plenerowe - plenerowe pokazy filmowe w przestrzeni 

między Bałtykiem i Concordią 

Autor: Fundacja Edukacji Kulturalnej "Ad Arte"; miejsce realizacji: Jeżyce; czas: lipiec 

– sierpień; kwota: 19 000 zł. 

 Wierzbowe  konstrukcje  -  żywa  architektura  warta  Poznania – warsztaty 

tworzenia konstrukcji z wierzby w trzech lokalizacjach. 

Autor: Łukasz Antonowicz; miejsce realizacji: Śródka, Zawady, Wilda; czas: maj – 

listopad; kwota: 12 000 zł. 

 Czas na Rybaki - plenerowe pokazy filmowe na Rybakach, seanse dla dzieci, filmy 

dokumentalne, prelekcje, kiermasze uliczne 

Autor: Kino Malta Robert Dorna; miejsce realizacji: Stare Miasto; czas: lipiec – 

listopad; kwota: 20 000 zł. 

 Żywa legenda – fabularyzowane wycieczki dla dzieci szlakiem staromiejskich legend 

- 12 fabularyzowanych wycieczek z przewodnikiem dla rodzin z dziećmi, śladami 

bohaterów poznańskich legend. 

Autor: Danimatoring Danuta Tomczak; miejsce realizacji: Stare Miasto; czas: maj – 

wrzesień; kwota: 6 500 zł 

 Poznańska łamigłówka - projekt łączący quizy o Poznaniu, jego historii i tradycjach 

z projekcjami filmowymi w kinie Muza. 

Autor: Maciej Melcer, Piotr Kozak; miejsce realizacji: Stare Miasto; czas: maj – 

grudzień; kwota: 10 000 zł. 

 Byli Żydzi w Poznaniu 2. Wycieczki śladami poznańskich Żydów - spacery 

z przewodnikiem po miejscach związanych z historią poznańskich Żydów. 

Autor: Andrzej Niziołek; miejsce realizacji: Stare Miasto; czas: maj – wrzesień; kwota: 

11 500 zł. 

 Oscylator 2019 - wakacyjne warsztaty tworzenia muzyki ze znanymi didżejami 

i producentami muzycznymi. 

Autor: Marcin Czubala; miejsce realizacji: tereny nad Wartą; czas: lipiec – sierpień; 

kwota: 30 000 zł. 
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 Slam na KontenerArt  - cykl slamów poetyckich - turniejów spontanicznie tworzonej 

i wygłaszanej poezji plus warsztaty pisarskie. 

Autor: Fundacja Kulturakcja; miejsce realizacji: tereny nad Wartą; czas: maj – 

wrzesień; kwota: 13 000 zł. 

 Wędrujący Dom Tańca – tańce warte centrum - Dwie plenerowe potańcówki 

z wielkopolską muzyką ludową na terenie Bramy Poznania. 

Autor: Stowarzyszenie Dom Tańca Poznań; miejsce realizacji: Ostrów Tumski – 

Śródka; czas: czerwiec – wrzesień; kwota: 9 000 zł. 

 Poznaj Poznań sprzed lat - projekt rocznicowych gier turystycznych związanych 

z 300-leciem przybycia Bambrów do Poznania oraz 100-leciem Uniwersytetu 

Poznańskiego - stworzenie dwóch gier turystycznych z aktywnym zwiedzaniem 

miasta, których fabuła wykorzystuje historię związaną z Bambrami Poznańskimi 

oraz rocznicę powstania Uniwersytetu Poznańskiego. 

Autor: Artur Żyto; miejsce realizacji: Jeżyce, Wilda, Stare Miasto; czas: maj – czerwiec; 

kwota: 9 800 zł. 

 Piwnica Artystyczna pod Semaforem - Kulturalne Pomosty - Międzypokoleniowe 

przedstawienie Poznańskiej Sceny Młodych poświęcone przedwojennym przebojom 

tanecznym. 

Autor: Stowarzyszenie Orliczko; miejsce realizacji: Stare Miasto; czas: maj – grudzień; 

kwota: 15 200 zł. 

 Cały Łazarz Dancing Queen! - plenerowe, międzypokoleniowe potańcówki w Parku 

Wilsona. 

Autor: Beata Natalia Szeszuła  Julia Waligóra; miejsce realizacji: Św. Łazarz; czas: 

czerwiec; kwota: 10 000 zł. 

 Projekt artystyczno-edukacyjny "Nie jestem z innej bajki" - projekt edukacyjny 

z działaniami fotograficznymi, integrujący rodziny z osobami 

z niepełnosprawnościami. Efekt końcowy – wystawa fotograficzna przedstawiająca 

bajkowe ujęcia dzieci z Zespołem Downa, zaprezentowania w kilku przestrzeniach 

miejskich, w tym na Starym Rynku oraz w siedzibie Fundacji Barak Kultury. 

Autor: Fundacja Wspierania Osób Niepełnosprawnych Strefa Integracji; miejsce 

realizacji: Stare Miasto, Wilda, Śródka; czas: maj – październik; kwota: 15 000 zł. 

 Śmieci w kulturze i sztuce. Po-dzielnia - warsztaty tworzenia przedmiotów 

użytkowych pozyskanych z  recyclingu, edukacja w zakresie „no – waste”, koncerty 
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na instrumentach „ zrobionych z materiałów z odzysku”. 

Autor: Kalina Olejniczak – Rokita; miejsce realizacji: Św. Łazarz; czas: maj – 

październik; kwota: 5 500 zł. 

 Jak dobrze mieć sąsiada - warsztaty zielarskie, kosmetyczne i kulinarne w ramach 

ogrodu społecznego na Łazarzu, koncerty, animacje dla dzieci. 

Autor: Janusz Heller; miejsce realizacji: Św. Łazarz; czas: maj – październik; kwota: 

20 000 zł. 

 Sąsiedzki Skwer Eki z Małeki - warsztaty dla lokalnej społeczności przygotowujące 

do imprezy sylwestrowej na skwerze przy ul. Małeckiego (ze szczególnym 

uwzględnieniem sytuacji zwierząt w tym okresie, spotkanie z psim behawiorystą). 

Autor: Fundacja Otwarta Strefa Kultury; miejsce realizacji: Św. Łazarz; czas: lipiec; 

kwota: 7 000 zł. 

 Długa warta Poznania - warsztaty, koncert, oprowadzanie z przewodnikiem 

po zabytkach okolicy Rynku Bernardyńskiego i piknik - przy udziale Szpitala 

Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Autor: Fundacja Otwarta Strefa Kultury; miejsce realizacji: Stare Miasto; czas: maj – 

październik; kwota: 20 000 zł. 

 Filmowelove na Jeżycach - cykl otwartych pokazów filmowych w Ogródku Kultury 

i Sztuki na Jeżycach. 

Autor: Stowarzyszenie Jeżyckie Centrum Kultury i Inicjatyw Społecznych; miejsce 

realizacji: Jeżyce; czas: maj – wrzesień; kwota: 19 000 zł. 

 Oś 64 - cykl wycieczek historycznych w schronach usytuowanych na Św. Łazarzu 

i Jeżycach, wzdłuż osi linii autobusowej nr 164. 

Autor: Karol Wyrębski; miejsce realizacji: Jeżyce, Św. Łazarz; czas: maj – październik; 

kwota: 25 000 zł. 

 Wildecki Bieg Śniadaniowy - wydarzenie sportowe w Parku im. Jana Pawła II łączące 

bieg rekreacyjny ze spotkaniem sąsiedzkim. Autor: Fundacja SPOT; miejsce realizacji: 

Wilda; czas: maj – październik; kwota: 9 500 zł. 

 Reksio - kejter z Jeżyc. Czyli cykl sąsiedzkich spotkań podwórkowych - spektakle 

Teatru Fuzja na jeżyckich podwórkach wraz z warsztatami dla dzieci. Autor: 

Stowarzyszenie Spółdzielnia Teatralna; miejsce realizacji: Jeżyce; czas: maj – wrzesień; 

kwota: 10 000 zł. 
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VI. Dotacje dla organizacji pozarządowych w obszarze kultury 

1. 3 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Kultura, 

sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, dedykowanych 

organizacjom pozarządowym.  

 Otwarty konkurs ofert nr 12/2019 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania 

w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, na rok 

2019 – w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 4, 5. – z pulą środków w wysokości: 

6 250 000 zł. 

 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 w obszarze 

"Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" - w zakresie zadań 

priorytetowych nr 2,3,6 i 7. - z pulą środków w wysokości:1 500 000 zł. 

 Otwarty Konkurs Ofert nr 72/2019 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania 

w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 

2019 w zakresie zadań priorytetowych nr 1,2,3,4,5,6 – z pulą środków w wysokości: 

500 000 zł. 

W ramach konkursów wspartych zostało 384 projektów na łączną kwotę w wysokości 

14 445 500 zł (dotacje jednoroczne i wieloletnie). 

2. Procedura wsparcia projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje 

pozarządowe w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie – tryb ciągły/całoroczny. 

W 2019 r. w procedurze „małych grantów” w obszarze kultury wspartych zostało 99 projektów 

na łączną kwotę 634 060 zł. 

VII. Działalność miejskich instytucji kultury  

1. Centrum Kultury „Zamek”  

 Ponad 460 tysięcy odwiedzających instytucję w 2019 roku oraz około 237 tysięcy 

uczestników wydarzeń organizowanych przez CK Zamek; 

 konsekwentny rozwój programów edukacyjnych, w tym ważna aktywność Centrum 

Praktyk Edukacyjnych (m.in. Dwulatka, Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska!)  

oraz pierwszy rok koordynowania Poznańskiego Programu Edukacji Kulturowej - 

realizowanego jako element strategii miejskiej;  

 realizacja kilku wyjątkowych wystaw, w tym m.in. „Poza miastem! Sowiniec jako 

nieoficjalne centrum Czechosłowackiej kultury 1974-1989” oraz „Wkraczając w nowy 

wymiar. Twórczość Sophie Taeuber-Arp”; 
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 kontynuowanie zakrojonych na szeroką skalę prac konserwatorskich w zachodnim 

skrzydle Zamku Cesarskiego; 

 ogłoszenie konkursu architektonicznego na zagospodarowanie placu po parkingu 

przy Zamku Cesarskim oraz przygotowanie inwestycji „Wspólny Dziedziniec 

przed Zamkiem”; 

 realizacja programu performatywnego „Teatr powszechny”, programu „Zamek 

Otwarty” oraz innych wydarzeń dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami; 

 realizacja bardzo ciekawych i nowatorskich projektów w ramach programu Rezydencji 

Artystycznych; 

 realizacja Imienin ul. Św. Marcin w nowej formule przestrzennej; 

 realizacja 9. edycji Festiwalu Poznań Poetów, 12. edycji Festiwalu Ethno Port  

oraz 23. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych OFF 

CINEMA. 

Dane frekwencyjne:  

 18 wystaw obejrzało około 53 800 osób; 

 widownię 66. koncertów stanowiło ponad 19 000 osób (Festiwal Ethno Port – 

12 800 osób); 

 zaprezentowano w sumie 71 spektakli teatralnych dla ponad 5 900 publiczności; 

 odbyło się 207 wykładów, spotkań i prelekcji, w których wzięło udział 15 576 osób; 

 w ramach Rezydencji Artystycznych zorganizowano 19 wydarzeń, w których wzięło 

udział 2 798 osób, a w ramach współpracy międzysektorowej 44 działania (frekwencja: 

8 880 osób); 

 Kino Pałacowe zrealizowało 1486 wydarzenia (w tym repertuarowe seanse filmowe, 

pokazy konkursowe, poranki dla dzieci, spotkania, wykłady), w których uczestniczyło 

55 971 widzów; 

 od stycznia do sierpnia 2019 r. wnętrza i okolice CK ZAMEK zwiedziło 

z przewodnikiem 23 grupy (5 020 osób). Zwiedzanie odbywało się m.in. w ramach 

„Nocy Muzeów”, „Spacerów na Stulecie” oraz zwiedzania piwnic i strychów. 

2. Biblioteka Raczyńskich 

 jubileusz 190-lecia istnienia Biblioteki Raczyńskich – z tej okazji zorganizowano wiele 

wydarzeń kulturalnych (m.in. spotkania autorskie, warsztaty dla dzieci), w których 

wzięło udział łącznie 1 444 osób; 
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 liczba czytelników zarejestrowanych w 2019 r.: 78 798 osób, liczba odwiedzin: 

690 376; liczba wypożyczeń: 1 890 207 woluminów; 

 kontynuacja modernizacji największej od kliku lat inwestycji, czyli modernizacji 

zabytkowego gmachu Biblioteki Raczyńskich oraz przeprowadzenie remontów 

w filiach (m.in. Filia nr 4); 

 organizacja pierwszej międzynarodowej konferencji naukowej pn. „Wojna i książka. 

Księgozbiory, biblioteki, wydawnictwa i twórcy podczas konfliktów zbrojnych 

i politycznych. Stan badań i perspektywy badawcze” – wydarzenie zostało objęte 

honorowym patronatem Prezydenta RP; 

 przeprowadzenie V edycji Festiwalu Słowa w Piosence „Frazy” - tematem wiodącym 

tej edycji było hasło „miejsca puste”; poza koncertami odbył się m.in. konkurs piosenki 

autorskiej o nagrodę im. Jacka Kaczmarskiego, konferencja naukowa oraz warsztaty 

dla dzieci (uczestników: ok. 2097 osób); 

 pozostałe wydarzenia związane z działalnością kulturalno-edukacyjną i promocją 

czytelnictwa m.in.: „3Taty, 4 żywioły” (15 spotkań, frekwencja 833 osób), „Narodowe 

Czytanie” oraz „Noc bibliotek”;  

 kontynuacja realizacji usług bibliotecznych w ramach akcji „Książka dla seniora”  

oraz „Czytanie bez barier” (dostarczanie zbiorów bibliotecznych do domów 

czytelników), adresowanych do osób starszych oraz niepełnosprawnych, którzy  

z powodu stanu zdrowia nie mogą dotrzeć do biblioteki samodzielnie; 

 w 2019 roku nakładem Biblioteki Raczyńskich ukazały się wartościowe publikacje 

naukowe m.in. „Maria księżna Ogińska. Moje pamiętniki”; 

 po raz pierwszy w historii Biblioteki Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza zostało 

wyróżnione w konkursie na wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce „Izabella” 

w kategorii działalność wystawiennicza za wystawę „Prezydent wart Poznania – Cyryl 

Ratajski (1875-1942)” przygotowaną przez Marię Niestrawską i Sławomira 

Pacholczyka; 

 cykl „Czytaty 2” realizowany w 2018 roku został w 2019 roku finalistą konkursu 

na najlepszy pomysł promujący czytanie „Zwyrtała”, organizowanego w ramach 

Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej Rabka Festival 2019. 

3. Centrum Sztuki Dziecka 

 37. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! W programie 
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37. MFFMW Ale Kino! znalazło się 121 filmów z 39 krajów. Odbyło się 166 wydarzeń 

festiwalowych, w tym 119 seansów biletowanych, 2 zamknięte i 45 wydarzenia 

towarzyszące. Festiwal ulokował się w 3 obiektach: salach kinowych Multikina 51, 

przestrzeniach Centrum Kultury Zamek oraz w Scenie Wspólnej Centrum Sztuki 

Dziecka w Poznaniu. 

 12. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator dla dzieci 

Animator dla dzieci upowszechnia dokonania światowej i polskiej kinematografii, 

zapoznaje najmłodszych widzów z najważniejszymi twórcami filmu animowanego 

i ich dziełami oraz z najnowszymi produkcjami. Pokazy filmowe, wydarzenie specjalne 

oraz warsztaty odbywały się w CK Zamek oraz na Scenie Wspólnej Centrum Sztuki 

Dziecka. Wydarzenia były skierowane do dzieci od 5 - 12 roku życia. Łącznie 

w warsztatach i seansach wzięło udział niemal 3000 osób. 

 10. Festiwal Filmów Młodego Widza Wędrujące Ale Kino! Widownię Wędrującego 

Ale Kino! stanowiły głównie grupy zorganizowane, przybyłe na seanse filmowe 

ze szkół i placówek oświatowych znajdujących się na terenie danej miejscowości, 

ale także z okolicznych wiosek i gmin (7000 osób). 

 22. Biennale Sztuki dla Dziecka pod hasłem Sztuka jako spotkanie. Biennale Sztuki 

dla Dziecka jest wydarzeniem interdyscyplinarnym, łączącym różne dziedziny i metody 

twórcze, inspirującym i wzbogacającym rynek sztuki, integrującym środowiska 

artystów i promotorów sztuki dla dziecka. 

 Finale 23. Biennale Sztuki dla Dziecka. Podczas Finale 23. Biennale odbyły się dwa 

wydarzenia artystyczne: spektakl Sztuka bez babci w reż. Tomasza Kaczorowskiego, 

na podstawie tekstu Beniamina Bukowskiego, z muzyką M. Sienkiewicza i scenografią 

Agnieszki Wielewskiej oraz opera dla dzieci Gwiezdnik.   

W ramach budowania repertuaru na Scenie Wspólnej w okresie sprawozdawczym Centrum 

Sztuki Dziecka w Poznaniu wyprodukowało dwa spektakle: 

 Podróż Pomiędzy na podstawie autorskiego tekstu napisanego przez młodzież należącą 

do Klubu przy Wspólnej, która także zaprojektowała i wykonała scenografię, 

skomponowała muzykę, zadbała o oprawę graficzną oraz zagrała w spektaklu. 

Prapremiera spektaklu odbyła się 21 czerwca 2019 roku. 

 Chodź na słówko 3 na podstawie tekstu Maliny Prześlugi, w reż. Jerzego Moszkowicza 

Prapremiera odbyła się 27 września 2019 na Scenie Wspólnej.  

Łącznie w działaniach Centrum w 2019 roku uczestniczyło 52 000 osób. 
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4. Dom Kultury Stokrotka 

 Zima z Kulturą 2019 – cykl imprez, spotkań i wycieczek dla dzieci i młodzieży w czasie 

ferii zimowych; 

 Spotkanie z kulturą – lato 2019 - cykl imprez, spotkań i wycieczek dla dzieci 

i młodzieży w czasie wakacji; 

 IX edycja Senioralni 2019; 

 VI Poznański Tydzień Rodziny; 

 XXVII Bieg Kwiatowy o Puchar Stokrotki; 

 XVI Przegląd Teatrów Szkolnych i Przedszkolnych. 

Razem w 2019 roku uczestników imprez w DK Stokrotka było: 16 100 osób. 

5. Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu 

 17 wystaw, łączna frekwencja: 85 307 osób, w tym wystawy pn. „Bajka o Noworosji” 

Nikita Kadan, Lada Nakonechna, Mykola Ridnyj; „Poznań bez eksmisji, wyzysku 

i biedy! 25 lat Rozbratu!”, „Gorączka Antykwaryczna” Mateusz Kula (laureat konkursu 

KNAF) oraz „Kreatywne stany chorobowe” grupa kuratorska: Zofia Nierodzińska, 

Paweł Leszkowic, Jacek Zwierzyński, Luiza Kempińska; 

 realizacja licznych działań edukacyjnych, w tym cykli: „Dialogowanie historyków 

sztuki i artystów”, „Rodzic w Galerii” oraz „Współczytnik…” (łącznie 3537 

odbiorców); 

 realizacja działań w Pawilonie – cykle kuratorskie „Manifesty przyszłości” „Krótkie 

spięcia”, „Las”, „Nowe drogi teatru” oraz wydarzenia w ramach „Pawilonu Otwartego” 

(łączna frekwencja: 7562 osób oraz 978 widzów online); 

 działania w przestrzeni publicznej – projekt Diany Lelonek „Od ludzkie formy 

przyrodnicze. Centrum Rzeczy Żywych”, realizowany we współpracy z Ogrodem 

Botanicznym UAM w Poznaniu; 

 prowadzenie działalności wydawniczej – w tym m.in. „Kruche Medium 2” Macieja 

Frąckowiaka (wydanie publikacji we współpracy z Pixhouse); „Teksty i rozmowy 

krytyczne” Krzysztofa Wodiczko, „Atlas śmiecioroślin” Diany Lelonek, jak również 

„Miejsca Codzienności” (we współpracy z VOX oraz Instytutem Socjologii UAM). 

6. Estrada Poznańska 

 Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych „Animator” (16 000 widzów, 

300 filmów); 
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 otwarcie Kino Muza po remoncie w jego dotychczasowej lokalizacji – obecnie Kino 

dysponuje trzema salami (główną i dwoma kameralnymi) oraz tarasem, na którym 

możliwe jest zorganizowanie seansów „silent cinema”; 

 Sylwester Miejski (ok. 12 tys. osób); 

 prowadzenie działalności w Domu Tramwajarza oraz w Scenie na Piętrze (w związku 

z remontem swojej siedziby przy ul. Św. Marcin 30, do czerwca 2019r. swoją 

działalność prowadziło tam Kino Muza); 

 Projekt Centrum – nadzorowanie i koordynacja działania ogródków gastronomicznych, 

straganów na Starym Rynku oraz koordynacja imprez zewnętrznych w obrębie 

ww. przestrzeni; 

 działania osiedlowe – Estrada realizuje wiele działań kulturalnych na obszarze osiedli 

położonych w różnych częściach miasta. W tym roku wydarzenia w ramach „Lata 

z Estradą” odbyły się pod hasłem „Wiele Kultur – Jeden Świat” na jedenastu osiedlach, 

a w wydarzeniach wzięło udział 12 000 osób; 

 realizacja projektu „#Na wolnym”, w ramach którego na Dziedzińcu Urzędu Miasta 

podczas lipcowych weekendów odbywały się otwarte dla publiczności wydarzenia 

kulturalne (koncerty, spektakle dla dzieci oraz cykle filmowe) – w wydarzeniach wzięło 

udział około 5 000 osób;  

 realizacja i promocja programu „Kulturalny Stary Rynek” oraz „Scena Quadro”, 

w ramach których zrealizowane zostały łącznie 77 wydarzenia, które zgromadziły 

ok. 23 500 osób; 

 realizacja programu artystycznego Dożynek Miejskich w Parku Wilsona; 

 koordynacja „Nocy Muzeów” we współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu; 

 rozpoczęcie przygotowań do modernizacji głównej siedziby Estrady  

przy ul. Masztalarskiej – m.in. rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję modernizacji. 

7. Poznański Chór Chłopięcy  

 organizacja XI Poznańskiego Kolędowania; 

 realizacja kolejnej edycji Grand Prix Poznańskiej Chóralistyki; 

 organizacja koncertu inaugurującego jubileusz 75-lecia działalności artystycznej 

Poznańskiego Chóru Chłopięcego (Requiem Gabriela Faure); 

 występ Chóru na koncercie z okazji 101. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w dniu 

27 grudnia 2019 r. na Wolnym Dziedzińcu UMP – koncert był transmitowany w TVP1 
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i TVP 3 i obejrzało go ponad milion widzów; 

 organizacja pięciu muzycznych spotkań warsztatowo-koncertowych dla podopiecznych 

poznańskich Domów Pomocy Społecznej w Poznaniu; 

 nagranie piosenki oraz teledysku do utworu „World on our shoulders” w ramach akcji 

Resolution #2020. 

8. Teatr Ósmego Dnia 

 Jubileusz 55-lecia działalności artystycznej pod tytułem Więcej niż jedno życie. 

W ramach tego wydarzenia w Teatrze zostało pokazanych siedem premier, w tym dwie 

Teatru Ósmego Dnia: Portiernia. Wersja druga i Allegro agitete (utwór, który musi  

być wykonywany z niespokojną, udręczoną miną) oraz pięć innych, zaproszonych 

przez Teatr grup i artystów, takich jak: Grupa Teatralna Wikingowie, Circus Ferus, 

Teatr Węgajty, Teatr Krzyk i Dominik Złotkowski. Podczas obchodów Jubileuszu 

gościliśmy spektakle zaprzyjaźnionych grup teatralnych z Poznania, ale również z całej 

Polski. Wystąpili u nas: Teatr Porywacze Ciał, Usta Usta Republika, Teatr Biuro 

Podróży, Janusz Stolarski, Grupa Korpuskularna LightOff, Teatr Brama oraz Paweł 

Hajncel; 

 Prezentacja spektakli Teatru poza Poznaniem, m.in.: Paragraf 196 KK (ćwiczenia 

z terroru) Warszawskie Spotkania Teatralne, FestGROTOWSKI; Teczki Kwidzyń; 

Summit_2.0 Gniezno; Mainz (Niemcy) 45. OPEN OHR Festival, Łomża  

32 Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA; Arka Teatralne Święto Wrocławia 

na Różance – Pociąg do Sztuki Przystanek Różanka, Petersburg 9th International 

Festival of Street Theaters Elagin Park, Ostrołęka 10. Festiwal Teatralny InQubator; 

Dzieci Rewolucji Timișoara 2021 European Capital of Culture; I rozstawili namiot 

wśród nas Łódź; 

 współorganizacja wydarzeń kulturalnych i społecznych: spotkania, dyskusje, warsztaty 

oraz spektakli teatru eksperymentalnego i niezależnego (m.in. Grupa Teatralna 

Wikingowie, Circus Ferus, Janusz Stolarski, Teatr Porywacze Ciał, Grupa 

Korpuskularna LightOff Grygier / Fibich / Nykowski, Usta Usta Republika, Dominik 

Złotkowski, Teatr Brama, Teatr Węgajty, Teatr Krzyk); 

 współorganizacja VI Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej. 

W 2019 roku Teatr Ósmego Dnia zrealizował łącznie 106 wydarzeń. W Poznaniu Teatr 

przygotował i zaprezentował 92 z nich, w tym: 

 49 spektakli w siedzibie (w tym  2 premiery Teatru ósmego Dnia i 5 premier gościnnych 
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w ramach Jubileuszu 55-lecia Teatru Ósmego Dnia);  

 1 spektakl plenerowy; 

 42 spotkania autorskie, debaty, warsztaty, koncerty, pokazy filmów i innych. 

W Poznaniu Teatr Ósmego Dnia zagrał 14 własnych spektakli, poza Poznaniem  

zaś zaprezentował 14 spektakli. Dodatkowo wyprodukował i pokazał 2 spektakle premierowe. 

Łączna liczba odbiorców wszystkich wydarzeń programu Teatru Ósmego Dnia, to 22 959 osób, 

w tym: 

 widzowie w Poznaniu:  9 063 osób; 

 widzowie poza Poznaniem: 13 896 osób. 

9. Teatr Muzyczny 

W Teatrze odbyły się trzy premiery:  

 Koziołek Matołek i zagadka ratuszowej wieży, reżyseria: Łukasz Brzeziński; 

 Kwartet, reżyseria: Piotr Jędrzejas,; 

 Pippin, reżyseria: Jerzy Jan Połoński 

Wystawiano także musicale i koncerty należące do bieżącego repertuaru Teatru (m.in. Rodzina 

Addamsów, Footloose, Nine, Zakonnica w przebraniu, Skrzypek na dachu, Evita,  Jekyll & 

Hyde, Opowieści zimowe, Madagaskar – musicalowa przygoda, Pchła Szachrajka, 

Akompaniator). Teatr Muzyczny w Poznaniu zrealizował szczególne projekty artystyczne 

o charakterze okazjonalnym, były to m.in.: Koncert Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu, 

Koncert Andrei Bocellego, Koncert z utworami z musicalu Rodzina Addamsów, Koncerty 

Noworoczne Z Broadwayu do Hollywood 3. Teatr kontynuował realizację spotkań z poezją 

i muzyką w ramach Krakowskiego Salonu Poezji Anny Dymnej, w 2019 roku odbyło  

się 10 Salonów. W 2018 roku Teatr zrealizował projekt Paddymania, to nawiązanie 

do histerycznego szału, jaki ponad 100 lat temu w USA wzbudzał swoją osobą Ignacy Jan 

Paderewski. Celem akcji było wzbudzenie zainteresowania patriotyzmem w nowoczesny 

sposób i promowanie dorobku Paderewskiego w ramach świętowania obchodów odzyskania 

przez Polskę niepodległości. 

Teatr nawiązał także współpracę finansową, barterową i promocyjną z takimi partnerami, jak: 

 PZU 

 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 

 Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień w Wierzenicy 

 Restauracja Winestone 
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 Kawiarnia Wise Cafe 

 Selgros Cash & Carry 

 Poznańska Palarnia Kawy Astra 

 Lajkonik 

 Bukowianka 

 Kwiaciarnia Prestige 

 Bilety24 

 H7 

Łączna ilość spektakli: 249; łączna liczba uczestników: 103 338 osób. 

10. Teatr Animacji 

Premiery: 

 Miłość Do Trzech Pomarańczy wg Joanny Walter i Carla Gozziego, reż. Paweł Aigner, 

 Nic, Dzika Mrówka, Adam I Ewa  - Zmysłowisko,  Maliny Prześlugi, reż.: Ewa Maria 

Wolska,  

 Jungle People Mateusza Pakuła, reż. Mateusz Pakuła, 

 Baśń O Trzech Konikach Marek A. Cyrisa, reż. Marek A. Cyris, 

 Nowe Szaty Króla Maliny Prześlugi na podstawie baśni H.Ch.Andersena, reż. Artur 

Romański, 

 Ja, Bałwan Maliny Prześlugi, reż. Artur Romański, 

 Halo, Kosmos! Maliny Prześlugi, reż. Julia Szmyt. 

Udział Teatru w festiwalach w kraju i za granicą: 

 XXIX Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek w Opolu ze spektaklem La La Lalki 

Maliny Prześlugi, w reżyserii Artura Romańskiego. 

Jury XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek przyznało Wyróżnienie 

zespołowe dla aktorów za role w spektaklu La la lalki dla: Magdaleny Dehr , Julianny 

Dorosz, Aleksandry Leszczyńskiej , Katarzyny Romańskiej, Marcina Chomickiego, 

Marcela Górnickiego, Piotra Grabowskiego oraz nagrodę dla Tomasza 

Lewandowskiego za muzykę do spektaklu La la lalki;  

 Mała Boska Komedia # 3, Kraków ze spektaklem La La Lalki Maliny Prześlugi, 

w reżyserii Artura Romańskiego; 

 34. Dni Sztuki Współczesnej W Białymstoku ze spektakle Za-Polska Agaty Biziuk; 

 IX Międzynarodowy Festiwal Teatralny Karuzela w Łodzi ze spektaklami: Baron 
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Munchhausen  Gottfrieda Augusta Burgera, Nic, Dzika Mrówka, Adam I Ewa Maliny 

Prześlugi. Jury IX Międzynarodowego Festiwalu Teatralna Karuzela/Kula Fabula 

przyznało WYRÓŻNIENIE za pomysł na teatr dla młodych; 

 3.Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek Dla Dorosłych Metamorfozy Lalek 

w Białymstoku ze spektaklem Opowieści Z Niepamięci Dudy Paivy i Maliny Prześlugi; 

 Festiwal Jana Konstantego Żupańskiego w Poznaniu ze spektaklem Nie Bój  

Się, Tygrysie Maliny Prześlugi; 

 Międzynarodowy Festiwal Sztuki Dla Najmłodszych Sztuka Szuka Malucha 

w Poznaniu ze spektaklem Labirynt 2.0 Alicji Morawskiej-Rubczak; 

 10. KOSZALIŃSKIE KONFRONTACJE MŁODYCH "M-Teatr" w Koszalinie 

ze spektaklem Nic, Dzika Mrówka, Adam I Ewa Maliny Prześlugi; 

 Impuls Festivalul International Al Teatrului Contemporan De Animatie w Bukareszcie 

ze spektaklem Odlot Maliny Prześlugi. Nagroda dla NAJLEPSZEGO 

PRZEDSTAWIENIA; 

 9. Zakopiańskie Prezentacje Artystyczne Pępek Świata ze spektaklem Opowieści 

Z Niepamięci Dudy Paivy i Maliny Prześlugi; 

 7. Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci Dziecinada  

we Wrocławiu ze spektaklem Opowieści Z Niepamięci Dudy Paivy i Maliny Prześlugi; 

  XXVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek Spotkania w Teatrze Baj Pomorski 

w Toruniu  prezentacja spektakli: Nic, Dzika Mrówka, Adam I Ewa Maliny Prześlugi 

oraz La La Lalki Maliny Prześlugi. 

Nagroda za Najlepszą muzykę dla Tomasza Lewandowskiego za kompozycję  

oraz dla Maliny Prześlugi za teksty piosenek w spektaklu La La Lalki oraz wyróżnienie 

dla twórców spektaklu Nic, Dzika Mrówka, Adam i Ewa za stworzenie oryginalnej 

formuły doświadczania teatru; 

 23. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dla Dzieci i Młodzieży Korczak w Warszawie 

ze spektaklem Labirynt 2.0  Alicji Morawskiej-Rubczak. 

Nagrody: 

 z okazji Światowego Dnia Lalkarstwa, Zarząd Sekcji Teatrów Lalkowych ZASP-

Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji oraz Polski 

Ośrodek Lalkarski Polunima wręczyli nagrody, jedną z nich otrzymał aktor teatru - 

Marcin Ryl-Krystianowski; 
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 XXIX Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek w Opolu ze spektaklem La La Lalki 

Maliny Prześlugi, w reżyserii Artura Romańskiego, wyróżnienie zespołowe dla aktorów 

za role w spektaklu La la lalki dla: Magdaleny Dehr, Julianny Dorosz, Aleksandry 

Leszczyńskiej, Katarzyny Romańskiej, Marcina Chomickiego, Marcela Górnickiego, 

Piotra Grabowskiego oraz nagrodę dla Tomasza Lewandowskiego za muzykę 

do spektaklu La la lalki;  

 IX Międzynarodowy Festiwal Teatralny Karuzela w Łodzi ze spektaklami: Baron 

Munchhausen Gottfrieda Augusta Burgera, Nic, Dzika Mrówka, Adam I Ewa Maliny 

Prześlugi. Jury IX Międzynarodowego Festiwalu Teatralna Karuzela / Kula Fabula 

przyznało WYRÓŻNIENIE za pomysł na teatr dla młodych; 

 Impuls Festivalul International Al Teatrului Contemporan De Animatie w Bukareszcie 

ze spektaklem Odlot Maliny Prześlugi. Nagroda dla NAJLEPSZEGO 

PRZEDSTAWIENIA; 

 XXVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek Spotkania w Teatrze Baj Pomorski 

w Toruniu prezentacja spektakli: Nic, Dzika Mrówka, Adam I Ewa Maliny Prześlugi 

oraz La La Lalki Maliny Prześlugi. 

Ilość spektakli: 230; łącznie uczestników: 29 229 osób. 

11. Teatr Polski 

Premiery: 

 Śluby Panieńskie Aleksandra Fredry, w reżyserii Andrzeja Błażewicza (Malarnia), 

 Hamlet w tłum. J. St. Burasa w reżyserii Mai Kleczewskiej, 

 28 dni Olgi Szylajewejw tłum. Agnieszki Lubomiry Piotrowskiej, w reżyserii Kamili 

Siwińskiej 

Mała Premiera to nowy projekt Teatru Polskiego w Poznaniu, którego założeniem 

jest przygotowanie, równolegle z premierą realizowaną przez aktorów zawodowych, 

tego samego tytułu z młodzieżą: 

 Hamlet inspirowanego dramatem Williama Shakespeare’a Hamlet, książę Danii w tłum. 

St. Barańczaka w koprodukcji ze Szkołą Podstawową nr 83 Łejery im. Emilii 

Waśniowskiej w Poznaniu pod opieką reżyserską Marcina Starosty. 

Zestawienie premier oraz spektakli prezentowanych w 2019 roku na czterech scenach Teatru 

Polskiego w Poznaniu: Dużej Scenie, Malarni, Galerii oraz w Piwnicy pod Sceną:  

liczba spektakli: 211, liczba uczestników: 23 019. 

 powołany został Międzypokoleniowy Chór Teatru Polskiego w Poznaniu 
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Sukcesy: 

 25. Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.Sztuka 

O mężnym Pietrku i sierotce Marysi. Bajka dla dorosłych znalazła się wśród finalistów 

konkursu, 

 Hamlet / ГАМЛЕТ w reż. Mai Kleczewskiej nominowany do konkursu o Złotego 

Yoricka podczas 23. Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. Hamlet w reż. Mai 

Kleczewskiej weźmie udział w konkursie na najlepszą polską inscenizację dzieł 

dramatycznych Williama Szekspira oraz utworów inspirowanych dziełami Williama 

Szekspira, 

 SzekspirOFF podczas 23. Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku 

Spektakl Mała Premiera: Hamlet w reż. Marcina Starosty z udziałem uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 83 Łejery w Poznaniu zdobył na Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku 

dwie nagrody - za muzyczną interpretację Hamleta i wyjątkowe techniki śpiewu użyte 

w przedstawieniu, a nagrodę Shakespeare Daily za podmiotowy stosunek do mniej 

doświadczonych aktorów i aktorek. 

Najlepszy, najlepsza, najlepsi w sezonie 2018/2019! 

Podsumowanie sezonu opublikowane przez miesięcznik Teatr: 

Najlepsza nowa polska sztuka (ogłoszona drukiem lub wystawiona) 

Jolanta Kowalska: Jolanta Janiczak, O mężnym Pietrku i sierotce Marysi. Bajka dla dorosłych 

Najlepsza rola kobieca 

Tomasz Domagała: Alona Szostak, Hamlet / ГАМЛЕТ 

Najlepsza rola epizodyczna 

Aneta Kyzioł: Alona Szostak i Michał Kaleta, Hamlet / ГАМЛЕТ 

Najlepsza scenografia 

Tomasz Domagała: Zbigniew Libera, Hamlet / ГАМЛЕТ 

Aneta Kyzioł: Stara Rzeźnia, czyli grające kontekstami miejsce (plus jego adaptacja) w Hamlet 

/ ГАМЛЕТ 

Najlepsza muzyka 

Tomasz Domagała: Cezary Duchnowski, Hamlet / ГАМЛЕТ 

Aneta Kyzioł: muzyka Cezarego Duchnowskiego w Hamlet / ГАМЛЕТ 

Jacek Sieradzki: Krzysztof Kaliski O mężnym Pietrku i sierotce Marysi. Bajka dla dorosłych 

 Nagroda dla Ślubów Panieńskich na 10. Koszalińskich Konfrontacjach 

Młodych m - teatr, 
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 Alona Szostak (nowa aktorka Teatru Polskiego w Poznaniu) została Laureatką w XIII 

edycji Teatralnych Nagród Muzycznych im. Jana Kiepury, którego organizatorem jest 

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury, 

Łączna liczba uczestników we wszystkich wydarzeniach: 28 040 osoby. 

12. Wydawnictwo Miejskie Posnania 

 dalszy rozwój systemu informacji kulturalnej Afisz, obejmujący m.in. wprowadzenie 

miesięcznych kalendariów kulturalnych w formie bezpłatnego wydawnictwa/ulotki 

dostępnej w wielu lokalizacjach oraz jako bezpłatny insert do miesięcznika IKS, a także 

na plakatach i wielkoformatowych planszach w centrum miasta oraz w wersji cyfrowej, 

przystosowanej do potrzeb użytkowników tabletów, czytników ebooków i innych 

platform internetowych;   

 kontynuacja projektu digitalizacyjnego CYRYL (Cyfrowe Repozytorium Lokalne 

Poznań); 

 wydano 157 publikacji nieperiodycznych; 

 pozyskanie dotacji od firm i instytucji: m.in. od firm i instytucji, które zadeklarowały 

wsparcie sponsorskie poszczególnych publikacji Wydawnictwa, np.: Unia Wspólnego 

Inwestowania we współpracy z Fundacją Rozwoju Miasta Poznania i sponsorów 

indywidualnych; pozyskanie dotacji Fundacji Rozwoju Miasta Poznania w celu 

wsparcia realizacji projektu digitalizacyjnego CYRYL (sfinansowanie ½ etatu); 

uzyskanie dotacji Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz wkład finansowy 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego na produkcję filmu Pamięć bitwy nad Bzurą; 

  XV Poznańskie Spotkania Targowe – Książka dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców  

oraz 9. Warszawskich Targach Książki w Warszawie; 

  Targi Książki Historycznej oraz udział w Poznańskim Przeglądzie książki Naukowej 

(organizator – Biblioteka Uniwersytecka). 

Najważniejsze sukcesy i osiągnięcia w 2019 roku: 

 Konkurs o Nagrodę im. Józefa Łukaszewicza: nominacja dla powieści Hotel 

Bartłomieja Marcinkowskiego, Studencki Komitet Solidarności w Poznaniu. Spojrzenie 

po czterdziestu latach. Studia i świadectwa pod red. Jerzego Fiećki  

i Przemysława Zwiernika, Wilda w czterech odsłonach 1235–1945 Magdaleny 

Mrugalskiej-Banaszak; 

 Konkurs na najlepszą książkę popularnonaukową: nagroda dla Poznaniacy 
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na igrzyskach olimpijskich 1924–2018 autorstwa R. Wryka; 

 Konkurs na najlepszą książkę o Wielkopolsce: nominacja dla powieści Hotel 

Bartłomieja Marcinkowskiego; 

 Konkurs na Najpiękniejszą Książkę Roku 2018: nominacja dla albumu Jest życie 

autorstwa Pawła Kwiatkowskiego, Eweliny Koterskiej, Mari Kwiatkowskiej, Karoliny 

Domańskiej; 

 nagroda im. Hanny Pieńkowskiej i Jerzego Łomnickiego dla monografii Stare Miasto 

w Poznaniu. Zniszczenia i odbudowa, Henryka Kondzieli i zespołu autorów  

pod red. Iwony Błaszczyk. 

Wydawnictwo 17 grudnia 2019 r. uzyskało status wydawnictwa naukowego (Komunikat 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu wydawnictw publikujących 

recenzowane monografie naukowe). Status umożliwia autorom monografii naukowych 

publikowanych w WMP otrzymywanie punktów, ważnych dla ich dorobku naukowego. 

Łączna liczba uczestników na wydarzeniach: 6119 osób. 

13. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 

W ramach działalności naukowo-badawczej Muzeum na szczególną uwagę zasługują: 

 projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki: 

 Studium wpływu obrządku pogrzebowego na krajobraz. Kurhany kultury mogiłowej 

w Lesie Krotoszyn, na pograniczu śląsko-wielkopolskim, autorstwa mgr Mateusza 

Stróżyka; 

 Rozwój wczesnych społeczności neolitycznych w Dolnym Egipcie  

w 5 tysiącleciu p.n.e. oraz ich relacje z południowym Lewantem, autorstwa dr Agnieszki 

Mączyńskiej; 

 Skały w ruchu. Badania nad petroglifami Oazy Dachla w kontekście ścieżek, dróg 

i mobilności, autorstwa dr Pawla Polkowskiego; 

 projekty dofinansowane przez MKiDN: 

 Dąbrówka koło Poznania – od warowni z czasów plemiennych do średniowiecznej 

siedziby rycerskiej;  

 Nekropola z później epoki brązu Wartosław – Biezdrowo – Zakrzewo. 

 projekt dofinansowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 

Katalog najstarszych zabytków metalowych Wielkopolski.  
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W ramach działalności edukacyjnej oraz popularyzatorskiej na szczególne podkreślenie 

zasługuje rekordowa duża liczba lekcji muzealnych w Pałacu Górków – w 428 lekcjach 

uczestniczyło 10 700 uczniów (w poprzednich latach liczby te nie przekraczały 332 lekcji  

oraz 8050 uczniów). 

Nagrody: 

Działalność Muzeum Archeologicznego w Poznaniu została nagrodzona w konkursie 

na wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce Izabella 2018. W kategorii Działalność 

edukacyjna, promocyjna, marketingowa przyznano Muzeum Grand Prix za cykl wykładów 

Akademia Genius Loci, natomiast w kategorii Działalność naukowa i wydawnicza Muzeum 

otrzymało wyróżnienie za książkę The Cultural Role of Chess in Medival and Modern Times. 

50th Anniversary Jubilee of the Sandomierz Chess Discovery.  

Łącznie w roku 2019 liczba osób, które odwiedziły Muzeum w jego obu lokalizacjach, 

wyniosła 69 965. 

14. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości 

 liczba osób zwiedzających ekspozycje stałe pięciu oddziałów Muzeum wyniosła 

100 599 osób; 

 w 2019 roku Muzeum zrealizowało 13 wystaw czasowych, w tym cztery wystawy 

prezentowane poza siedzibami oddziałów Muzeum (około 54 000 zwiedzających), 

m.in. wystawa-instalacja pn. „Wielkopolanie ku niepodległej – w stulecie zwycięskiego 

powstania 1918-1919 roku”; 

 rozpoczęcie inwestycji renowacji i adaptacji Fortu VII w Poznaniu; 

 rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego dla nowej siedziby Muzeum Powstania 

Wielkopolskiego 1918-1919 roku w Poznaniu; 

 konferencje, rekonstrukcje historyczne, imprezy plenerowe, koncerty i inne wydarzenia 

zorganizowane przez Muzeum, w tym organizacja koncertu na Wolnym Dziedzińcu 

UMP pn. „Wielkopolanie śpiewają Niepodległej” – koncert z okazji 101. rocznicy 

Powstania Wielkopolskiego (27 grudnia 2019 r., transmitowany przez TVP1 i TVP 3);  

 prowadzenie edukacji muzealnej (53 lekcje dla 1045 dzieci w wieku przedszkolnym 

i uczniów). 

Nagrody i wyróżnienia: 

 Wyróżnienia w konkursie Izabella 2018 

 druga nagroda w kategorii Konserwacja, ochrona dziedzictwa kultury, inwestycje 

za Galerię Plakatu z Okresu Socjalizmu (kuratorki: Kinga Przyborowska i Maria 
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Skrzypczak) oraz projekt renowacji willi przy Schronie Przeciwatomowym dla Władz 

Miasta Poznania ; 

 trzecia nagroda w kategorii Działalność naukowa i wydawnicza za katalog wystawy-

instalacji Wielkopolanie ku Niepodległej pod red. Olafa Bergmanna; 

 trzecia nagroda w kategorii Działalność edukacyjna, promocyjna  

i marketingowa za koncert Wielkopolanie śpiewają Niepodległej – w chwilach próby 

zwycięstwo (koordynator: Elżbieta Mania). 

 Finał nagrody BohaterONy 2019 - Wielkopolskie Muzeum Niepodległości otrzymało 

nominację za szeroką ofertę wydarzeń związanych z 100. rocznicą wybuchu powstania 

wielkopolskiego oraz akcję edukacyjną Światełko dla Czerwca ’56.  

 Wyróżnienia indywidualne - Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości 

Tomasz Łęcki otrzymał Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Medal Stulecia 

Odzyskanej Niepodległości to pamiątkowe państwowe odznaczenie cywilne 

przyznawane jako „dowód wdzięczności oraz wyraz szacunku dla osób, które położyły 

szczególne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu”. Medal nadawany jest w okresie 

trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości w latach 

2018-2021. 

VIII. Postępowania w sprawie dyrektorów miejskich instytucji kultury   

W roku 2019 Wydział Kultury przeprowadził jedno postępowanie konkursowe w sprawie 

wyłonienia kandydata na dyrektora miejskiej instytucji kultury – konkurs został ogłoszony 

w Wielkopolskim Muzeum Niepodległości. Ze względu na fakt, że Komisja konkursowa 

nie zarekomendowała żadnego kandydata na wyżej wymienione stanowisko, w grudniu 

ubiegłego roku ponownie ogłoszono konkurs na dyrektora Wielkopolskiego Muzeum 

Niepodległości (druga edycja konkursu została rozstrzygnięta w lutym 2020 r.). 

Ponadto Prezydent Miasta Poznania, po zasięgnięciu opinii podmiotów przewidzianych 

w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zdecydował o ponownym 

podpisaniu umowy z dotychczasową dyrektorką Estrady Poznańskiej, p. Małgorzatą Kempą. 

Umowa została podpisana na okres 5 sezonów i obowiązuje od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 

2024 r. 

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska 
1. W ramach programu KAWKA Bis w 2019 roku, udzielono dotacji na likwidację źródeł 

niskiej emisji. W 243 lokalach zlikwidowano 399 pieców. Dla rozliczonych umów 
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dotacji  wypłacono kwotę 1 166 906,30 zł. Dzięki przeprowadzonym modernizacjom 

ogrzewania zredukowano emisję pyłów o 9,5 t w skali roku, benzo-alfa-pierenu 

o 7,1 kg/rok.  

2. W ramach PBO 2019 zrealizowano zadanie pn. „Skończmy ze smogiem w Poznaniu – 

zlecenie badań dronem zewnętrznej firmie. Wydział przygotował materiały 

merytoryczne do przetargu, brał udział w komisji przetargowej w wyniku czego został 

wybrany Wykonawca usługi. Następnie prowadził bieżący nadzór nad realizacją 

zadania. Zadaniem specjalistów było wykonanie analizy spalin z palenisk domowych  

za pomocą bezzałogowego systemu latającego. Czujnik podpięty do drona pozwala 

wykryć w spalinach emitowanych z komina danej posesji szkodliwe związki chemiczne 

(formaldehyd, chlorowodór, lotne związki organiczne oraz pyły zawieszone - PM 2,5 

oraz PM 10, które z dużym prawdopodobieństwem wskazują  

na spalanie odpadów. Pomaga to w skuteczniejszym wykrywaniu przypadków łamania 

prawa i karaniu osób zatruwających środowisko. W akcji badania jakości powietrza 

przy użyciu dronów uczestniczyli strażnicy Eko-patrolu. Funkcjonariusze prowadzili 

kontrole posesji, które z uwagi na sposób ogrzewania mogą generować emisję 

szkodliwych substancji. Sprawdzali, jakiego rodzaju paliwa poznaniacy używają 

do ogrzewania mieszkań i domów - tzn. czy w piecach i kotłach nie dochodzi 

do spalania odpadów (styropianu, plastikowych butelek, odzieży, opon, lakierowanego 

drewna ze starych mebli itp.) oraz czy stosowany opał spełnia wymagania uchwały 

antysmogowej. Podczas realizacji zadania oblotami objęto obszar, na którym znajduje 

się łącznie 22 556 budynków. W czasie 30 dni lotnych drony spędziły w powietrzu 

ponad 75 godzin od października do grudnia 2019 r. Szczegółowe badania 

przeprowadzono w 230 lokalizacjach, w wyniku których stwierdzono 25 przypadki 

spalania odpadów. Winnych Straż Miejska ukarała mandatami. Kontrole przy użyciu 

dronów odbywały się na terenie całego miasta, m. in. na obszarze Górczyna, Fabianowa, 

Junikowa, Świerczewa, Woli, Jeżyc, Kiekrza, Ławicy, Woli, Smochowic, Podolan, 

Strzeszyna, Winiar, Sołacza, Piątkowa, Naramowic, Radojewa, Moraska, Głównej, 

Antoninka, Kobylegopola, Zielińca, Szczepankowa, Starołęki, Łazarza czy Starego 

Miasta. Sprawdzane były przede wszystkim rejony, gdzie znajdują się osiedla domków 

jednorodzinnych lub ogrody działkowe, ale również tereny ścisłego centrum. Obszary 

do badań wyznaczano na podstawie analizy zgłoszeń wpływających do Straży 

Miejskiej. Czas i lokalizacja badań były uzgadniane ze Strażą Miejską - obszary 



181 

 

pomiarów typowano pod kątem największej liczby zgłaszanych interwencji.  

Ponadto w ramach projektu przeprowadzono 4 spotkania informacyjno – edukacyjne 

dot. ochrony powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwości spalania odpadów. 

Jedno ze spotkań odbyło się w Dniu czystego powietrza – 13.11 2019 r. 

3. Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska organizował cykliczne spotkania  

z mieszkańcami i Radami Osiedli, na których omawiane były tematy jakości powietrza  

i możliwości ograniczania niskiej emisji zanieczyszczeń. Mieszkańcy informowani byli  

o udzielanych dotacjach celowych na likwidację źródeł niskiej emisji w ramach 

programu KAWKA Bis oraz programu AZBEST na usuwanie wyrobów zawierających 

azbest. Spotkania odbyły się w Krzyżownikach, na Ławicy, na Woli oraz Świerczowie. 

Są one kontynuowane w 2020 roku. 

4. W dniu 25 stycznia 2019 roku Prezydent Miasta Poznania powołał zespół ds. Jakości 

powietrza w Poznaniu. Spotkania zespołu odbywały się cyklicznie przez cały rok 2019.   

Na spotkaniach poruszane były tematy zmian programu KAWKA Bis, możliwości 

zastosowania standardów budownictwa pasywnego w budynkach użyteczności 

publicznej i budynkach mieszkalnych, możliwości ewentualnego wsparcia miejskiego 

programu wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania KAWKA BisS programem 

realizowanych przez MOPR.  

5. Dnia 13 marca 2019 r. przeprowadzono akcję pilotażową pn.„Spalajmy.  

Nie zatruwajmy”, która obejmowała: spotkanie informacyjno-edukacyjne z udziałem 

uczniów oraz studentów wraz z prezentacją usługi Eko Patrol GIG w siedzibie UMP, 

pokaz aparatury pomiarowej (na dziedzińcu UMP) oraz przeprowadzenie badania 

dronem na terenie byłych ogródków działkowych nad Maltą w asyście Straży Miejskiej. 

6. Przygotowano i przekazano do Zarządu Województwa Wielkopolskiego  sprawozdanie  

z realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza  

w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną 

część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10.  

W sprawozdaniu przedstawiono przedsięwzięcia, plany, programy, akcje promocyjne  

i edukacyjne zrealizowane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki 

organizacyjne w 2018 roku. Przedstawiono także wykaz wydanych w 2018 r. decyzji 

administracyjnych i zgłoszeń dotyczących ww. zagadnień. 

7. Na podstawie danych pozyskanych od zarządców dróg, linii tramwajowych, linii 

kolejowych, lotnisk przygotowano sprawozdanie z realizacji w 2018 r. zadań 
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wynikających z Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania. 

Dane zostały umieszczone na stronie internetowej https://www.poznan.pl/mim/wos/. 

8. W wyniku działań Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska usunięto ok. 4729 

ton odpadów, w tym: ok. 4700 ton odpadów innych niż niebezpieczne (masy ziemne, 

odpady pobudowlane, opony, tworzywa sztuczne i metale) oraz ok. 29 ton odpadów 

niebezpiecznych (odpadowe oleje, filtry, odpady azbestu, podkłady kolejowe, 

czyściwo) Odpady usunięto z nieruchomości położonych przy ul. Sycowskiej, 

Bałtyckiej, Ruczajowej, Gminnej, Chyżańskiej, Pułaskiego, Wołowskiej, 

Jałowcowej/Drużynowej, Świętowidzkiej i ul. Wagrowskiej. 

9. Wykonano badania środowiska gruntowo-wodnego w 5ciu lokalizacjach:  ul. Swojska 

17, ul. Drużynowa (stacja paliw), ul. Borówki 1 (nieczynna stacja paliw),  

ul. Ziębicka/Wieruszowska (stacja paliw), ul. Bukowska 285 (stacja paliw), w celu 

wykazania potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. W wyniku 

przeprowadzonych badań zanieczyszczenie powierzchni ziemi zostało stwierdzone 

w trzech lokalizacjach, tj. na terenie  nieczynnej stacji paliw zlokalizowanej  

przy ul. Borówki 1 Poznaniu, na terenie stacji paliw zlokalizowanej  

przy ul. Ziębickiej/Wieruszowskiej w Poznaniu oraz  na terenie stacji paliw 

zlokalizowanej przy ul. Bukowskiej 285 w Poznaniu. W pozostałych lokalizacjach nie 

stwierdzono zanieczyszczeń. Wyniki badań przekazano do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Poznaniu w celu dalszego wykorzystania i umieszczenia  

w rejestrze terenów zanieczyszczonych. 

10. W ramach sprzątania brzegów jezior J. Kierskiego, J. Strzeszyńskiego i J. Rusałka 

zebrano łącznie 29,8 t zmieszanych odpadów komunalnych. 

11. W ramach zadania „Gospodarka wodna i ochrona wód” – Rekultywacja, poprawa 

i stabilizacja jakości wód jezior: Strzeszyńska i Rusałka, wykoszono rdestnicę 

kędzierzawą z dna Jeziorze Rusałka w ilości 22 t. 

12. W ramach zadania „Gospodarka wodna i ochrona wód” – Konserwacja rowów, cieków, 

zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli hydrotechnicznych, w celu ochrony 

przed lokalnymi podtopieniami oraz utrzymaniem i poprawą czystości wód  

oraz brzegów, wykonano prace na ciekach: Golęcinka, Rów Złotnicki, Strumień 

Strzeszyński, Szklarka, Krzyżanka, Strumień Junikowski, Ceglanka, Wierzbak, 

Starynka, Rów Bystry. Skórzynka. Łączna długość robót wyniosła 27 km. Zakres prac 

obejmował naprawę umocnień i brzegów, wykaszanie porostów ze skarp, usuwanie 
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namułu, oczyszczanie przepustów, usuwanie zatorów. 

13. W związku z obowiązkiem naliczania opłat z tytułu utraconej retencji terenowej 

naliczono opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji dla 14 nieruchomości. 

14. Zakończono I etap zadania „Gospodarka wodna i ochrona wód - Biologiczna odnowa 

wód rzeki Bogdanki - renowacja Stawów Sołackich - odmulanie stawu 

nr 1". W I etapie w 2019 r. wydobyto ok. 4,5 tys m3 uwodnionego namułu. Zakończenie 

prac (dalsze wydobycie namułów i ich wywóz, naprawa umocnień  

i brzegów) przewiduje się na koniec maja 2020 r.   

15. W ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych  

w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego   

w 2019 roku przyjęto 15 sprawozdań złożonych przez organizacje pozarządowe. Kwota  

rozliczonych dotacji ze złożonych sprawozdań wynosiła 176.237,39 zł. Zakres 

tematyczny obejmował przede wszystkim organizację warsztatów związanych  

z kształtowaniem postaw przyjaznych środowisku. 

16. Przygotowano i przeprowadzono modernizację wortalu „Środowisko”. Treść  

i materiały zostały dostosowane do bieżących standardów obowiązujących  

w Miejskim Informatorze Multimedialnym i opublikowane za pośrednictwem Oddziału 

Serwisu i Technologii Informatycznych. 

17. Wzięto udział w warsztatach dla przedstawicieli Miast aplikujących do konkursu 

na Zieloną Stolicę Europy 2022 w dniach 27.05 – 28.05 w Brukseli w celu pozyskania 

informacji nt. uzupełnienia wniosku a następnie przygotowano 4 z 12 działów wniosku 

konkursowego "Zielona Stolica Europy". Wniosek przeszedł wstępną weryfikację 

 i Miasto Poznań zakwalifikowało się do II etapu konkursu. 

18. Przygotowano wydarzenie „Gra Miejska – Ochrona Powietrza” w ramach 

Poznańskiego Dnia Energii w dniu 14.09.2019. Gra adresowana była do wszystkich 

mieszkańców Poznania. Polegała na wykonaniu ciągu zadań układających  

się w przemyślaną logiczną historię o temacie przewodnim, jakim jest ochrona 

powietrza. 

19. W ramach obchodów Dnia Czystego Powietrza w dniu 13 listopada br. odbyły  

się następujące wydarzenia: 

 we współpracy ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań - finał konkursu filmowego 

dla uczniów klas 7 szkół podstawowych z terenu Metropolii Poznańskiej– krótkie filmy  

o tematyce związanej z ochroną powietrza, 
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 wykład pt „Ochrona powietrza w Poznaniu”, 

 finał konkursu plastycznego – dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima 

Lelewela w Poznaniu -  plakaty związane z ochroną powietrza. Prace, które 

zakwalifikowały się do konkursu, wystawione są w holu na parterze budynku UMP 

w dniach 8.11 – 22.11, 

 otwarte spotkanie edukacyjne w ramach Projektu PBO „Skończmy ze smogiem 

w Poznaniu”,  

 prezentacja dronów na dziedzińcu UMP prowadzących badania powietrza pod kątem 

spalania odpadów. 

20. Przygotowano projekt graficzny eksponowany na 50 autobusach MPK promujący 

program KAWKA Bis. Autobusy z informacją o możliwości uzyskania dofinansowania 

w ramach programu jeździły po Poznaniu w okresie 1.12 - 31.12. 

21. Przeprowadzono XI edycję akcji „Trzymaj Ciepło” - Program bezpłatnych badań 

termowizyjnych budynków na terenie Poznania wraz z akcją informacyjną na rzecz 

oszczędzania energii cieplnej w gospodarstwach domowych. W ramach tej edycji 

przeprowadzono badanie 500 budynków jednorodzinnych. Za akcję uzyskano tytuł 

laureata w ogólnopolskim konkursie „Ekojanosik” wraz z akcją edukacyjną oraz 

stworzeniem wspólnej gospodarki odpadami z okolicznymi gminami. 

22. We współpracy z Instytutem Ochrony Środowiska PIB opracowywano ekoprognozy 

stężeń pyłów na terenie Poznania na rok 2019. Prognozy opracowywano na bieżąco 

na 3 dni i przekazywane były zarówno do WKiOŚ, WTK Poznań oraz prezentowano 

je codziennie w usłudze internetowej "Atmosfera dla Poznania". Ekoprognozy 

emitowane były w telewizji WTK Poznań w bloku prognoza pogody  

(10 razy dziennie) w okresie sezonu grzewczego (I-III i X-XII). 

23. Prowadzono działania edukacyjne wraz z Centrum Inicjatyw Rodzinnych  

dla najmłodszych. W ramach działań zorganizowano spotkania z literaturą 

oraz przygotowano ekologiczne ozdoby świąteczne (zero-waste), które zawisły 

na drzewkach świątecznych w budynkach UMP przy ul. Gronowej i Libelta. 

24. Dokonano aktualizacji usługi internetowej "Atmosfera dla Poznania" - aktualizacja 

wynikała z konieczności dostosowania do zmian przepisów i zwiększenia przejrzystości 

prezentacji danych o zanieczyszczeniach. 

25. Przygotowano konkurs na imiona dla jerzyków gniazdujących na budynku ZGKiM 

GEOPOZ. Jerzyki można podglądać online za pośrednictwem wortalu Środowisko. 
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26. Prowadzono informowanie placówek oświatowych i opiekuńczych, których organem 

założycielskim jest Miasto Poznań o występujących przekroczeniach stężeń pyłów 

PM10, a także przekazywano informacje do mediów, Straży Miejskiej i Biura 

Prasowego. 

 

Wydział Organizacyjny 
1. Wybory 

W 2019 r. Miasto Poznań uczestniczyło w przeprowadzeniu 2 akcji wyborczych: 

 organizacji wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień  

26 maja 2019 r., 

 organizacji wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 

Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego: 

 227 stałych obwodowych komisji wyborczych, 

 31 obwodów odrębnych, 

 132 lokale okw dostosowane do obsługi wyborców z niepełnosprawnością (58%), 

 2.329 członków obwodowych komisji wyborczych, 

 4 tony – karty do głosowania, 

 ok. 3.500 obwieszczeń o lokalach okw i kandydatach rozmieszczonych w Poznaniu, 

 ok. 6. 000 wniosków o dopisanie się do spisu wyborców,  

 29 wniosków o głosowanie korespondencyjne, 

 153 osoby głosujące przez pełnomocnika, 

 2.180 osób głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanym 

przez inne gminy, 

 258 osób zaangażowanych w obsługę wyborów z urzędu i mjo (+ 350 osób z obsługi 

gospodarczej i informatycznej w lokalach okw). 

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej: 

 227 stałych obwodowych komisji wyborczych, 

 31 obwodów odrębnych, 

 132 lokale okw dostosowane do obsługi wyborców z niepełnosprawnością (58%), 

 2.291 członków obwodowych komisji wyborczych, 

 6,5 tony – karty do głosowania, 
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 ok. 4.500 obwieszczeń o lokalach okw i kandydatach rozmieszczonych w Poznaniu, 

 23.093 wnioski o dopisanie się do rejestru/spisu wyborców (18.000 wniosków drogą 

elektroniczną; pierwotna liczba wyborców ujęta w spisach – 399.930), 

 44 wnioski o głosowanie korespondencyjne, 

 259 osób głosujących przez pełnomocnika, 

 4.745 osób głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanym 

przez inne gminy, 

 420 osób zaangażowanych w obsługę wyborów z urzędu i mjo (+ 350 osób z obsługi 

gospodarczej i informatycznej w lokalach okw), 

 2.829 połączeń, 229 godz. rozmów w ramach call center. 

Frekwencja wyniosła w Poznaniu 73,95 proc. ( w 2015 r. było 61,63 proc.). 

Rozwiązania stosowane przy obsłudze wyborów usprawniające komunikację: 

a) w budynkach Urzędu (pl. Kolegiacki 17) uruchomiono w holu Elektroniczną Tablicę 

Ogłoszeń, która w okresie wyborczym wyświetla informacje z tego zakresu. Dzięki 

temu zrezygnowano z wywieszania w budynku papierowych obwieszczeń 

wyborczych; 

b) uruchomiono dedykowany wortal wyborczy, co pozwoliło na uporządkowanie 

do tej pory rozproszonych na stronach poznan.pl informacji o wyborach. 

W szczególności usprawniło to komunikowanie wyborcom w aktualnościach 

o najważniejszych mijających terminach oraz bieżących działaniach Miasta Poznania 

związanych z obsługą wyborów. Możliwość sprawdzenia lokalu wyborczego poprzez 

cyfrowy plan miasta na stronie poznan.pl/parlament2019 lub system sms; 

c) uporządkowanie spraw związanych z materiałami komitetów wyborczych na terenie 

miasta – 34 konstrukcje ekspozycyjne, z czego 22 są zestawami dwustronnymi  

i są wykorzystywane także w innych akcjach informacyjnych. Dzięki temu rozwiązaniu 

każdy z komitetów wyborczych otrzymuje bezpłatnie identyczną powierzchnię  

do publikacji materiałów i ograniczone zostało niezgodne z przepisami wywieszanie 

ich w innych miejscach.  

Rozwiązania stosowane przy obsłudze wyborów skierowane dla osób  

z niepełnosprawnością i starszych: 

a) bezpłatny transport w dniu głosowania z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego:  

w obu akcjach wyborczych z tego rozwiązania skorzystało łącznie 60 osób; 

b) dyżur tłumacza języka migowego w dniu wyborów; 
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c) dodatkowe wyposażenie w lokalach przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością, 

w tym m.in lupy, nakładki na karty do głosowania, doświetlenie miejsc 

przeznaczonych do oddania głosu.  

2. Smart City 

a) powołanie Zespołu zadaniowego ds. wdrażania innowacji i rozwoju Miasta w koncepcji 

smart city (Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 546/2019/P); 

b) prace nad dokumentem Smart City Poznań (Marzec – Grudzień 2019 r.) 

 „Smart city to dobrze funkcjonujące przyszłościowe miasto, oparte na aktywnym 

działaniu świadomych, niezależnych i decydujących o swoich losach obywateli.  

Jak wyobrażamy sobie Poznań w przyszłości? W jakim kierunku będziemy rozwijać 

nasze miasto? Co robić, by przestrzeń, w której żyjemy, stawała się lepsza? Wiemy, 

 że trzeba planować i działać mądrze. Kierunek wyznaczają nam Cele Zrównoważonego 

Rozwoju ONZ. Szczególnie cel 11, czyli: uczynienie miast i osiedli ludzkich 

bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu. 

Przyglądając się światowym tendencjom i pomysłom w dobrze zarządzanych, 

przyjaznych miastach, wybraliśmy dla Poznania ścieżkę, jaką wskazują ciągle 

rozbudowywane modele smart city. 

Koncepcja Inteligentnych Miast narodziła się, gdy nowe technologie zaczęły umożliwiać 

maksymalną optymalizację i mechanizację metropolii. Szybko zrozumiano jednak,  

że miasto nie jest tylko mniej lub bardziej sprawnym mechanizmem. Miasto to przede 

wszystkim ludzie. Dlatego w modelu smart city Poznań osią, wokół której funkcjonować 

mają wszystkie podejmowane działania, są mieszkańcy. Mieszkańcy, czyli MY - starzy  

i młodzi, my - tu urodzeni i my, którzy to miejsce wybraliśmy, my przedsiębiorcy,  

my emeryci, my, którzy jesteśmy tu na co dzień, i my, którzy przyjechaliśmy tu na trochę, 

do pracy, do szkoły, w poszukiwaniu szczęścia, my - zwyczajni ludzie, poznaniacy. 

Zależy nam, by Poznań stawał się miejscem coraz bardziej przyjaznym, nowoczesnym, 

bezpiecznym i wygodnym. Dobrym, najlepszym miejscem nas wszystkich.” 

c) rozbudowanie strony - poznan.pl/smartcity. Wszystkie newsy oraz informacje  

o zrealizowanych projektach smart znajdują się na stronie. 

Projekty SMART w 2019 roku: 

- rozbudowanie programu Viva Senior 

https://www.poznan.pl/mim/smartcity/infoteka,1016/poznan-wspiera-

seniorow,142695.html 
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- Senior Maluszka tuli 

https://www.poznan.pl/mim/info/news/senior-maluszka-tuli,136196.html 

- Bezpłatne zajęcia komputerowe dla seniorów 

https://www.poznan.pl/mim/smartcity/infoteka,1274/bezplatne-zajecia-komputerowe-dla-

seniorow,139920.html 

- Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 

https://www.poznan.pl/mim/smartcity/infoteka,1274/plan-zrownowazonej-mobilnosci-

miejskiej-i-etap-konsultacji-spolecznych,142086.html 

- Elektryczne autobusy 

https://www.poznan.pl/mim/smartcity/infoteka,1274/wszystkie-gammy-i-przegubowe-

elektryki-juz-w-poznaniu,141889.html 

- Centra Inicjatyw Lokalnych 

https://www.poznan.pl/mim/smartcity/infoteka,1274/centra-inicjatyw-lokalnych-zglos-

sie-do-konkursu,141888.html 

- Innowacje w poznańskich przedszkolach 

https://www.poznan.pl/mim/smartcity/infoteka,1274/innowacje-w-poznanskich-

przedszkolach,141587.html 

- Miasto Poznań rozpoczęło realizację projektu "Heathy Boost" 

https://www.poznan.pl/mim/ngo/news/projekt-miasta-poznania-wspolfinansowany-ze-

srodkow-programu-interreg-regionu-morza-baltyckiego,134853.html 

- Projekt Health & Greenspace 

https://www.poznan.pl/mim/rewitalizacja/news,1194/w-miescie-przybedzie-zielonych-

przestrzeni,141061.html 

- Poznań dla pszczół 

https://www.poznan.pl/mim/smartcity/infoteka,1274/poznan-dla-pszczol,141590.html 

- Trzymaj ciepło 

https://www.poznan.pl/mim/smartcity/infoteka,1274/trzymaj-cieplo-trwaja-zapisy-do-

programu,141207.html 

- Konkurs "Smart City - wakacyjne poszukiwania" 

https://www.poznan.pl/mim/smartcity/infoteka,1274/konkurs-smart-city-wakacyjne-

poszukiwania-nagrodzono-zwyciezcow,140787.html 

- PBO 2020 
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https://www.poznan.pl/mim/smartcity/infoteka,1274/pbo-2020-czas-na-

podsumowanie,140648.html 

 

- ON_BOARD 

https://www.poznan.pl/mim/smartcity/infoteka,1274/on-board-na-jezycach,140315.html 

- Arena Zawodów 

https://www.poznan.pl/mim/smartcity/infoteka,1274/rozmawiali-o-karierze-podczas-

areny-zawodow,140076.html 

- Poznań przeciwko dyskryminacji 

https://www.poznan.pl/mim/smartcity/infoteka,1274/poznan-przeciwko-

dyskryminacji,139503.html 

- Miasto Poznań podejmuje kolejne działania na rzecz poprawy jakości powietrza 

https://www.poznan.pl/mim/smartcity/infoteka,1274/specjalistyczna-firma-pomoze-w-

wykrywaniu-trucicieli,137996.html 

- Poznański Dzień Energii 

https://www.poznan.pl/mim/smartcity/infoteka,1274/poznanski-dzien-

energii,137265.html 

- ZaGRAjmy w Wielkopolsce 

https://www.poznan.pl/mim/smartcity/infoteka,1274/zagrajmy-w-

wielkopolsce,135361.html 

- Specjalistyczny samochód poznańskiej policji 

https://www.poznan.pl/mim/smartcity/infoteka,1274/policja-z-pomoca-specjalistycznego-

samochodu-lapie-trucicieli,139505.html 

3. Wybory ławników 

24 maja 2019 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynęło pismo od Prezesa Sądu Okręgowego 

w Poznaniu z wnioskiem o wybranie przez Radę Miasta Poznania 280 ławników. Uchwałą 

Nr XV/209/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 r. powołano zespół  

ds. opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych w Poznaniu.  

W związki z przeprowadzanymi wyborami w Wydziale Organizacyjnym przygotowano 

akcję informacyjną i zamieszczono informację na portalu miejskim 

(www.poznan.pl/lawnicy) oraz opublikowano ogłoszenia w Gazecie Wyborczej. 

Przeprowadzono kolportaż ulotek informacyjnych wśród mieszkańców Miasta, w tym wśród 

członków obwodowych komisji wyborczych i klientów nieodpłatnej pomocy prawnej, 
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rozmieszczono plakaty we wszystkich lokalizacjach Urzędu, zlecono akcję call center 

(udzielanie informacji o wyborach przez pracowników Biura Poznań Kontakt)  

oraz przekazano informacje w stacjach radiowych. Wysłano również informacje wybranym 

poznańskim organizacjom pozarządowym, izbom i organizacjom biznesowo-

gospodarczym, stowarzyszeniom i zakładom pracy.  

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zweryfikowano 271 zgłoszeń kandydatów.  

Na kadencję 2020-2023 o funkcję ławnika ubiega się 220 kobiet i 51 mężczyzn, głównie 

pracowników (121 osób) i emerytów (115 osób), z wyższym wykształceniem (191 osób). 

Wśród podmiotów zgłaszających przeważali prezesi sądów (177 kandydatów)  

oraz organizacje, stowarzyszenia i związki zawodowe (49 kandydatów). Większość 

kandydatów mieszka w Poznaniu więcej niż 30 lat (196 osób). 

Rada Miasta Poznania 3 września 2019 r. w głosowaniu tajnym, wybrała 220 ławników  

do następujących sądów powszechnych: 

 Sąd Okręgowy 103; 

 Sąd Okręgowy do orzekania z zakresu prawa pracy 11; 

 Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce 9; 

 Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce do orzekania z zakresu prawa pracy 81; 

 Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda 6; 

 Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto 10. 

4. Opiniowanie regulaminów organizacyjnych biur i wydziałów UMP 

Jednym ze stałych zadań Wydziału Organizacyjnego jest udział w opiniowaniu regulaminów 

organizacyjnych. W ramach tego zadania pracownicy dbają o poprawność merytoryczną  

i formalną tych dokumentów, poprawność struktury organizacyjnej, zgodność z instrukcją 

opracowywania regulaminów oraz z zasadami redagowania aktów prawnych. Niezmiernie 

ważna jest także zgodność zapisów poszczególnych regulaminów z Regulaminem 

Organizacyjnym Urzędu. W ramach tego zadania w 2019 r. Sekretarz Miasta Poznania 

wydał nowe pismo okólne nr 4/2109 r. z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie instrukcji 

opracowywania i postępowania z projektami regulaminów organizacyjnych wydziałów, 

w którym wprowadzono m.in. częściowy obieg elektroniczny projektu regulaminu 

w systemie Mdok podczas weryfikacji w Wydziale Organizacyjnym oraz uszczegółowiono 

zapisy dotyczące pełnomocników działających w wydziałach Urzędu. 

Regulaminy organizacyjne biur i wydziałów jako dokumenty udostępniane mieszkańcom  

w ramach Biuletynu Informacji Publicznej powinny spełniać najwyższe standardy,  
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być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz umożliwiać zainteresowanym 

uzyskanie rzetelnej i przejrzystej informacji na temat pracy Urzędu. 

 

5. Elektroniczne zarządzanie dokumentacją  (EZD) w Urzędzie Miasta Poznania 

Zarządzeniem nr 45/2019/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26 listopada 2019 r. 

zmieniono skład zespołu zadaniowego do spraw wprowadzenia systemu elektronicznego 

zarządzania dokumentacją w Urzędzie Miasta Poznania, który podjął intensywnie prace 

organizacyjno-informatyczne w celu uruchomienia z początkiem 2020 r. stosowania kliku 

wyjątków od podstawowego tradycyjnego sposobu dokumentowania przebiegu  załatwiania 

i rozstrzygania spraw w Urzędzie, tj. wskazania klas z  wykazu akt dla spraw prowadzonych 

wyłącznie w postaci elektronicznej oraz utworzenia składów chronologicznych. Wyjątki 

EZD, m.in. dotyczące spraw z zakresu udostępniania informacji publicznej, zostały 

określone w załączniku do Zarządzenia Nr 52/2019/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 

16 grudnia 2019 r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta 

Poznania. 

6. Szkolenia pracowników 

Doskonalenie umiejętności pracowników jest kluczowym elementem funkcjonowania 

każdej organizacji. Dlatego też, mając na uwadze możliwości, jakie dają współczesne 

technologie, Urząd Miasta Poznania korzysta z platformy e-learningowej moodle. Dzięki 

temu jesteśmy w  stanie dotrzeć do większej grupy osób za pomocą komputerów osobistych, 

smartfonów czy też tabletów z dostępem do Internetu. Narzędzie pozwala pracownikom 

przejście procesu dydaktycznego w dowolnie wybranym przez siebie momencie, 

bez konieczności obecności na sali  szkoleniowej. W urzędzie systematycznie 

są uruchamiane szkolenia dla mniejszych i większych grup pracowników. Jednym 

z większych szkoleń zorganizowanych w 2019 r. przy pomocy platformy e-learningowej, 

było szkolenie z reagowania na incydenty z obszaru cyberbezpieczeństwa  

oraz bezpieczeństwa informacji, w tym również dotyczących ochrony danych osobowych. 

Szkolenie zostało ukończone przez ponad 80% pracowników Urzędu. 

Przykłady szkoleń e-learningowych zrealizowanych w 2019 r.: 

 Wytyczne z zakresu Bezpieczeństwa Informacji w UMP – liczba uczestników: 1465;  

 Incydenty – jak się ustrzec i raportować – liczba uczestników: 1575;  

 BHP dla pracowników administracyjno-biurowych – liczba uczestników: 1040. 

Liczba pracowników UMP korzystających z innych rodzajów podnoszenia kwalifikacji: 
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 szkolenia 1875 osób 

 studia 67 osób 

 konferencje 94 osoby 

 kursy 34 osób. 

7. Nieodpłatna pomoc prawna 

W 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej 

pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 

Zmiana przepisów przede wszystkim wpłynęła na krąg osób uprawnionych do skorzystania 

z pomocy. Dotychczas zamknięty katalog uprawnionych został rozszerzony na wszystkie 

osoby, których nie stać na płatne usługi. Jedynym dokumentem, który jest wymagany  

to oświadczenie imienne, potwierdzające brak możliwości poniesienia kosztów pomocy.  

Dane statystyczne za 2019 r.: 

a) 20 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej; 

b) 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 

c) 10 punktów npp/npo prowadzonych przez organizacje pozarządowe wyłonione  

w drodze otwartego konkursu ofert: 

 Fundacja Taurus, 

 Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Rodziny „Strefa Rodziny”, 

 Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów; 

d) Liczba osób, które skorzystały z pomocy w punktach npp/npo w 2019 r.: 6.971 osób; 

e) Średni czas udzielania porady: powyżej 30 minut do 60 minut. 

Z pomocy prawnej w Poznaniu korzystają przede wszystkim osoby: 

a) samotne, 

b) starsze, powyżej 65 roku życia,  

c) pobierające emeryturę, 

d) o wykształceniu średnim zawodowym, 

e) o dochodzie netto na osobę w gospodarstwie domowym w granicach 1000-2000 zł. 

W przeważającej większości są to mieszkańcy Poznania. Możliwość skorzystania 

z punktów mają także osoby na stałe zamieszkałe poza miastem – w 2019 r. było 

to ok. 450 osób oraz cudzoziemcy – 15 osób. 5 osób skorzystało także z możliwości 

udzielenia porady w miejscu zamieszkania/zdalnie, która to usługa dostępna jest dla osób 

ze średnim lub wysokim stopniem niepełnosprawności. 
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W 2019 r. wdrożono również system zapisów na wizyty w punktach npp/npo w Poznaniu. 

Usługa jest realizowana telefonicznie za pośrednictwem Poznań Kontakt. Wprowadzenie 

zapisów spowodowało skrócenie czasu obsługi w punkcie, skrócenie czasu oczekiwania 

na poradę prawną/obywatelską. Klient ma możliwość z miesięcznym wyprzedzeniem 

ustalenia terminu wizyty i wyboru konkretnej osoby, która tej porady udzieli. Z kolei,  

w przypadku zmian w harmonogramie dyżurów, Urząd może na bieżąco  powiadamiać 

klienta o zmianie. 

Ponadto w ramach zadania „nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie” Miasto Poznań we współpracy z organizacjami pozarządowymi realizuje 

także zadania związane z edukacją prawną. W 2019 r. w ramach zadania zrealizowano: 

a) działania skierowane do rodzin: 

- wydanie poradnika „Wsparcie w rodzinie – obowiązek alimentacyjny, obowiązek 

przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego”; 

- poradnik „Mediacje w sprawach rodzinnych – możliwości polubownego 

rozwiązywania sporów w rodzinie”; 

- wykład „Prawa i przywileje mamy – co musisz wiedzieć” – w czasie warsztatów 

„Świadoma Mama” (21.09.2019 r.); 

- wykład „Urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy” – w czasie warsztatów 

„Świadoma Mama” (23.05.2019 r., 14.09.2019 r.); 

- warsztaty „Ubezwłasnowolnienie osoby małoletniej” (21.10.2019 r.); 

- wykład „ Sytuacja prawna mamy po urlopie macierzyńskim” w czasie warsztatów 

„Świadoma Mama” (24.10.2019 r.);  

- wykład „Prawa maluszka” w czasie warsztatów „Świadoma Mama” 

(11.12.2019 r.); 

b) działania skierowane do osób wykluczonych z powodów finansowych, zagrożonych 

eksmisją, zadłużeniem: 

- poradnik lokatorski dla osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej  

i poradnictwa obywatelskiego – nakład 2.000 egzemplarzy; 

- warsztaty „Mediacje w sprawach zadłużeń i sprawach rodzinnych” (29.06.2019 r.);  

c) działania skierowane do osób starszych i z niepełnosprawnościami: 

- cykl wykładów i warsztatów realizowanych w domach pomocy społecznej, 

zespołach dziennych domów pomocy społecznej, klubach seniora oraz w Fundacji 
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Pomocy Osobom Niesłyszącym „TON” poświęconych prawu spadkowemu, 

zapisom testamentowym, zachowkowi oraz obowiązkowi alimentacyjnemu  

i opiece w stosunku do rodziców. Łącznie przeprowadzono w 2019 r. 

ok. 15 wykładów i warsztatów z tego obszaru. 

8. Nowa siedziba Archiwum Zakładowego 

W związku z realizowanym projektem przebudowy części oświatowej Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Poznaniu i związanym z tym kompleksowym remontem budynku 

warsztatowego przy szkole, nadzorowanym przez Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, 

udostępniono nową siedzibę Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Poznania. Zbiory 

Archiwum zostały przeniesione z dotychczasowych lokalizacji: pl. Kolegiacki 17,  

ul. Słowackiego 22, ul. Matejki 50 oraz ul. Libelta 16/20 do nowej centralnej siedziby  

przy ul. Świerkowej 10. W okresie 7.01 - 15.03.2019 r. przewieziona została i ułożona  

w magazynach wyposażonych w regały stacjonarne i przesuwne (z napędem ręcznym  

i sterowane elektrycznie) dokumentacja wytworzona przez Urząd Miasta Poznania  

i jego poprzedników oraz zlikwidowane miejskie jednostki organizacyjne i komunalne 

zakłady w ilości 6,5 km. Pozostała archiwalna dokumentacja architektoniczno-budowlana 

została przekazana celem obsługi i przyjmowania nowych dopływów akt spraw 

zakończonych Wydziałowi Urbanistyki i Architektury w ramach utworzonej pismem 

okólnym Nr 1/2019 Sekretarza Miasta Poznania filii Archiwum Zakładowego. Archiwum 

zyskało właściwe warunki dla przechowywanych akt oraz ich obsługi (pomieszczenia 

biurowe archiwistów, sala obsługi klienta zewnętrznego, czytelnia akt i pomieszczenie 

digitalizacji). Uruchomiono dla pracowników Urzędu możliwość zamawiania akt drogą 

elektroniczną za pomocą e-formularza "wniosku o udostępnienie akt" w systemie Mdok.  

W związku z otwarciem nowej centralnej siedziby Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta 

Poznania przy ul. Świerkowej 10 Wydział Organizacyjny włączył się - wraz z Archiwum 

Państwowym w Poznaniu - w obchody  Międzynarodowego Dnia Archiwów, który 

przypada 9 czerwca. 8 czerwca 2019 r. zorganizowane zostały Dni Otwarte Archiwum 

Zakładowego, gdzie zaproszeni zostali wszyscy chętni do zwiedzenia nowoczesnego 

obiektu Archiwum Zakładowego UMP. W trakcie spotkania można było zapoznać  

się z historią archiwum, zadaniami, ciekawostkami związanymi z jego działalnością  

oraz skorzystać z pomocy pracownika archiwum w ustaleniu miejsca przechowywania 

dokumentacji pracowniczej zlikwidowanych zakładów pracy. Jednocześnie 

od 11 do 21 czerwca 2019 r. na parterze gmachu Urzędu Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 
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17 (przy sali sesyjnej) trwała wystawa o historii Archiwum Zakładowego UMP  

i jego lokalizacji. 

 

9. Zmiany w zakresie technologii informacyjnych 

W ramach działań Oddziału Serwisów i Technologii Informacyjnych zrealizowano szereg 

zadań, w ramach których serwisy informacyjne zostały zmodyfikowane, przebudowane  

i zyskały nowe funkcjonalności. Przykłady: 

 modyfikacja strony głównej poznan.pl (częściowa zmiana kolorystyki, wprowadzenie 

ikonki smogowej – informacja o stanie powietrza); 

 panel na pierwszej stronie do filmów osadzanych w serwisach zewnętrznych (YouTube, 

Facebook); 

 kalendarz sesji dla Portalu Osiedlowego; 

 zmiany w ramach usługi rezerwacji wizyt; 

 uruchomienie certyfikatu dla strony poznan.pl; 

 uruchomienie Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń; 

 uruchomienie wortalu Wybory Parlamentarne 2019; 

 wprowadzenie na stronie BIP wersji kontrastowych oraz możliwości powiększenia 

czcionki; 

 budowa formularza do publikacji deklaracji dostępności na stronie MIM i BIP; 

 przebudowa strony „Otwarte dane” (panel aktualności, raporty do publikacji/pobrania, 

informacja o zespole i projektach). W wyniku tych zmian powstała strona Smart City; 

 utworzenie Infoteki – narzędzia, które zbiera aktualności ze wszystkich serwisów MIM 

oraz BIP i wyświetla je w układzie chronologicznym; 

 utworzenie w ramach strony Smart City informacji statystycznej dotyczącej stron 

miejskich MIM i BIP: http://www.poznan.pl/mim/smartcity/statystyki.html; 

 przebudowa i uruchomienie formularzy do głosowania; 

 rozbudowa wyszukiwarki cmentarnej; 

 dostosowanie API interwencji do nowej aplikacji i komunikacji dwustronnej  

z systemem Straży Miejskiej; 

 wprowadzenie nowych pól informacyjnych w formatkach rad osiedli (portal osiedlowy 

i BIP); 
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 rozszerzenie rejestru umów o tryb zawarcia umowy, modyfikacja zapisu terminów 

(zawarcia i zakończenia) oraz informacji o umowach dotacyjnych; 

 raporty big data:  

- raport PBO19, 

- wifi, 

- rezerwacja kolejek w delegaturach, 

- zgłoszenia ofert do staży i ofert pracy, 

- interwencje, 

- kolejki wyborcze (2019). 

10. Opracowanie i wprowadzenie procedur bezpieczeństwa informacji,  

w tym zarządzania incydentami w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz pozostałymi 

(obszar danych osobowych, informatyczny, itd.), a także monitorowania systemów 

informatycznych UMP 

W celu zapewnienia pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i innymi 

ustanowionymi regulacjami zintegrowanego systemu zarządzania, w tym również 

zaleceniami technicznymi z obszaru bezpieczeństwa informacji (m.in. RODO, ustawa  

o ochronie danych osobowych, ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, 

Krajowe ramy Interoperacyjności, normy ISO/EIC 27001:2017) w Urzędzie Miasta 

Poznania na bieżąco są wdrażane procedury i instrukcje tworzące System Zarządzania 

Bezpieczeństwem Informacji, w tym dotyczące ochrony danych osobowych  

oraz cyberbezpieczeństwa.  W związku z powyższym w roku 2019 r. pismem okólnym 

Sekretarza Miasta Poznania kolejnej rozbudowie uległa ww. dokumentacja. W celu 

dbałości o odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa,  

przy jednoczesnym zachowaniu jednolitości (ustandaryzowania) wytycznych  

z ww. regulacji coraz częściej dochodzi do współpracy pomiędzy Urzędem Miasta  

a miejskimi jednostkami organizacyjnymi na gruncie wymiany wypracowanych procedur 

czy instrukcji.  

Jednocześnie, w celu wymiany wiedzy i oceny zgodności z wymaganiami prawnymi  

oraz identyfikacji obszarów bezpieczeństwa, które wymagają doskonalenia, powołano  

i przeszkolono zespół audytorów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 

zgodnie z normą ISO/EIC 27001:2017, który będzie organizował minimum raz w roku 

audyt bezpieczeństwa systemu zarządzania.   
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Stale dążymy do osiągnięcia poziomu akceptacji bezpieczeństwa informacji 

jako integralnej części codziennie wykonywanych czynności. W konsekwencji 

powyższego, poprzez realizację szkoleń w ramach wprowadzenia nowo zatrudnionych 

pracowników, służby przygotowawczej oraz cyklicznych e-learningów wśród 

pracowników, systematycznie promuje się świadomość w zakresie znaczenia 

i konieczności ochrony kluczowych dla organizacji zasobów informacyjnych.   

Każdego dnia infrastruktura teleinformatyczna średniej polskiej organizacji wielokrotnie 

jest poddawana atakom hackerskim. W związku z tym, że coraz trudniej jest zapobiegać 

tym włamaniom, organizacje muszą stosować zaawansowane rozwiązania z zakresu 

wykrywania zagrożeń i ostrzegania przed nimi, aby móc błyskawicznie identyfikować 

nieautoryzowaną lub podejrzaną aktywność w obrębie swojego środowiska. Zmieniająca 

się rzeczywistość, wzrost liczby e-usług i powszechna cyfryzacja, ale również wymagania 

prawne oraz dobre praktyki w dziedzinie utrzymania i rozwoju systemów 

teleinformatycznych zobowiązały Urząd do zmiany podejścia w temacie zabezpieczeń 

infrastruktury IT. W konsekwencji powyższego Urząd Miasta Poznania zakończył prace 

nad koncepcją usługi Security Operations Center (SOC). Usługa polegałaby  

na systemowym zapewnieniu sprawności identyfikacji oraz reakcji w przypadku 

wystąpienia ataku na zasoby teleinformatyczne. By w sposób profesjonalny i skuteczny 

zarządzać incydentami i budować silne podstawy bezpieczeństwa informacji wrażliwych 

dla organizacji, w tym również danych osobowych, należałoby podjąć działania 

zmierzające do budowy odpowiednich struktur organizacyjnych, na które składałyby  

się  wysoce specjalistyczne narzędzia informatyczne, zespół specjalistów dysponujących 

wiedzą i doświadczeniem z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, który 

systematycznie analizowałby i wdrażał nowoczesne procedury reakcji na wykryte 

zagrożenia. 

11. Wspólny system ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Poznania oraz 

niektórych miejskich jednostek organizacyjnych 

Ubiegły rok to również rozpoczęcie współpracy Urzędu Miasta Poznania oraz miejskich 

jednostek organizacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych. W tym celu 

organizowane są cykliczne spotkania, w których uczestniczą Inspektorzy Ochrony Danych 

z miejskich jednostek organizacyjnych przy przewodnictwie p. Stanisława Tamm – 

Sekretarza Miasta. Podjęte prace w zespole zmierzają przede wszystkim do wymiany 

wiedzy i ustandaryzowania procedur wymaganych w zakresie ochrony danych w Mieście. 
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Ponadto jednym z większych osiągnięć Wydziału Organizacyjnego w 2019 r. było  

powołanie nowych struktur w zakresie świadczenia funkcji Inspektora Ochrony Danych 

dla miejskich jednostek oświatowych. Utworzono wyspecjalizowany zespół Inspektorów, 

który poprzez podpisane porozumienia z 251 m.j.o. zapewnia kompleksową obsługę  

w zakresie ochrony danych, stopniowo ujednolicając i doskonaląc wdrażane wytyczne 

RODO w Mieście. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania zostały dookreślone zasady 

współpracy Urzędu Miasta Poznania z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie 

wspólnego systemu ochrony danych osobowych. 

12. Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Poznania 

W 2019 r. zrealizowano łącznie 10 zadań audytowych, z czego: 

 4 zadania zapewniające, 

 6 czynności doradczych.  

Zadania audytowe zostały zrealizowane w 6 obszarach działalności dotyczących: 

 działań klientów zewnętrznych, partnerów, środowiska, 

 nadzoru, 

 bezpieczeństwa informacji, systemów informatycznych, 

 skuteczności, efektywności i jakości realizacji zadań, 

 efektywności i jakości komunikacji, informacji i wiedzy, 

 gospodarki finansowej. 

Realizacja audytu bezpieczeństwa informacji w obszarze bezpieczeństwa informacji, 

systemów informatycznych dotyczyła jednego z systemów informatycznych w Urzędzie 

Miasta i odbyła się z udziałem eksperta zewnętrznego.  

Ponadto zgodnie z planem audytu na 2019 rok  audytorzy wewnętrzni przeprowadzili 

czynności sprawdzające w stosunku do 8 zadań zapewniających z lat 2016-2018. 

13. Wprowadzenie i koordynacja badania w zakresie analizy efektywności pracy  

w niektórych wydziałach UMP 

W 2019 r. przeprowadzono badanie efektywności obciążenia pracą w Biurze Miejskiego 

Rzecznika Konsumenta, Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków i Wydziale 

Organizacyjnym. Badania są przeprowadzane cyklicznie. Badanie umożliwia rozpoznanie 

stanowisk niedociążonych pracą i pomaga w podjęciu decyzji o przesuwaniu zadań, 

reorganizacji, zmianach kadrowych. 

14. Udział w organizacji ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej – XVI zjazdu 

archiwistów samorządowych w dniach 3-4 października 2019 r. 
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Archiwum Zakładowe współorganizowało (z racji pełnionej przez pracownika Archiwum 

funkcji przewodniczącego Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia 

Archiwistów Polskich) ogólnopolską konferencję szkoleniową - XVI Zjazdu archiwistów 

samorządowych w dniach 3 - 4 października 2019 r. w Markach k/Warszawy 

pod patronatem Burmistrza Miasta Marki. Tematyka konferencji dotyczyła zagadnień  

z zakresu zarządzania dokumentacją  w urzędach administracji samorządowej, 

m.in. archiwum dokumentów elektronicznych, zmian w postępowaniu z dokumentacją 

pracowniczą, e-doręczeń. Uczestnikami obrad byli przedstawiciele Naczelnej Dyrekcji 

Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Milanówku, 

Ministerstwa Cyfryzacji, Stowarzyszenia Archiwizjoner oraz archiwiści zakładowi 

urzędów i jednostek samorządu terytorialnego. Coroczne konferencje szkoleniowe  

są również okazją do wymiany doświadczeń między archiwistami samorządowymi. 

15. Działalność Punktu Przyjęć Interesantów Rzecznika Praw Obywatelskich 

W 2019 r., podobnie jak w roku poprzednim, działał w Poznaniu Punkt Przyjęć 

Interesantów Rzecznika Praw Obywatelskich. Wydział Organizacyjny brał udział  

w rozmowach i konsultacjach z przedstawicielami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Zajmowano się między innymi ustalaniem terminów spotkań, rezerwacją sal, dystrybucją 

plakatów i ulotek informacyjnych. W 2019 r. odbyło się 6 spotkań z mieszkańcami  

w ramach Punktu (9 stycznia, 13 marca, 8 maja, 10 lipca, 11 września, 13 listopada)  

– co drugi miesiąc, w drugą środę miesiąca, w godz. 11:00-14:00. Spotkania  

są kontynuowane w 2020 r. 

Do Rzecznika Praw Obywatelskich może zgłosić się każdy, kto uważa, że państwo 

naruszyło jego prawa, albo że jest nierówno traktowany przez innych, np. z powodu wieku 

albo płci. Może zgłosić się również osoba pozbawiona wolności, żeby poskarżyć  

się na poniżające traktowanie, na przykład w domu pomocy społecznej albo szpitalu 

psychiatrycznym. Wniosek do Rzecznika jest bezpłatny. 

16. Obsługa ubezpieczeniowa Miasta w 2019 r. 

Z początkiem 2019 r. kontynuowany był program konsolidacji ubezpieczeń miejskich 

jednostek organizacyjnych. W dniu 28 stycznia 2019 r. nastąpiło otwarcie ofert  

w postępowaniu przetargowym na kompleksowe ubezpieczenie mienia  

i odpowiedzialności cywilnej wybranych instytucji kultury Miasta Poznania. Oferty 

złożyły 3 towarzystwa ubezpieczeniowe: TU UNIQA SA, PZU SA, TU COMPENSA S.A. 

Najkorzystniejszą ofertę pod względem oferowanych warunków ubezpieczenia  
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oraz kosztów złożyła TU UNIQA SA. Program ubezpieczeń instytucji kultury jest spójny 

z programem ubezpieczeniowym pozostałych miejskich jednostek organizacyjnych.  

Składka łączna za ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej wybranych 

instytucji kultury Miasta Poznania wynosi: 

 I rok ubezpieczenia składka  209 263,00 zł; 

 II rok ubezpieczenia składka 227 234,00 zł. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 518.000 zł. Łączna oszczędność 

na kosztach ubezpieczenia mienia i OC miejskich instytucji kultury w okresie 2 lat  

to 81.503 zł. 

Obserwując bieżącą sytuację na rynku ubezpieczeniowym, można stwierdzić, że program 

konsolidacji ubezpieczeń mjo i przyjęta strategia ubezpieczeniowa przynosi wymierne 

efekty. Udało się bowiem wyeliminować koszty związane z dublowaniem zakresu 

ubezpieczeń w ramach struktur Miasta, a fakt obsługi głównych obszarów ryzyka 

ubezpieczeniowego przez jeden zakład ubezpieczeń znacząco usprawnia komunikację  

i obsługę roszczeń. Miasto posiada praktycznie pełne zabezpieczenie ryzyk 

ubezpieczalnych, a dzięki zastosowaniu klauzul automatycznego pokrycia dotyczy to także 

mienia nowonabywanego w ciągu roku.  

W 2019 r. miejskie jednostki organizacyjne wspólnie z brokerem obsłużyły ok. 941 szkód, 

a suma wypłat odszkodowań wyniosła 2.164.504 zł. 

Przy składce rocznej w granicach 4.900.000 zł daje to ok. 44% zwrot poniesionych kosztów 

na ubezpieczenie w roku 2019 r. (przy czym zauważyć należy, że dla zakładów 

ubezpieczeń wskaźnik rentowności składek plasuje się na poziomie ok. 60 – 75%,  

po przekroczeniu którego ubezpieczony odnotuje wzrost kosztów polis).  

Najmniejsza wypłata w 2019 r. wyniosła 9,51 zł (polisa OC Miasta). 

Największe wypłaty: 

 302.000 zł w zakresie uszkodzonego mienia (zerwanie pokrycia hali przez wiatr) 

dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2, 

 125.950 zł w zakresie uszkodzonego mienia (uszkodzenie schodów ruchomych)  

dla Zarządu Transportu Miejskiego, 

 71.850 zł w zakresie uszkodzonego mienia (uszkodzenie schodów ruchomych)  

dla Zarządu Transportu Miejskiego, 

 96.279 zł w zakresie uszkodzonego mienia (uszkodzenie schodów ruchomych)  

dla Zarządu Transportu Miejskiego, 
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 55.920 zł – uszkodzenie pojazdu dla Ogrodu Zoologicznego. 

Z ok. 510 zgłoszonych roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej Miasta,  

ponad 460 dotyczyło roszczeń osób trzecich wobec Miasta jako zarządcy dróg.  

Z tego w 277 przypadkach zakład ubezpieczeń wydał decyzję odmowną, a 6 osób złożyło 

rezygnację z roszczenia wobec Miasta. Z roszczeń uznanych jako zasadne największa 

wypłata odszkodowania za uszkodzenie pojazdu wyniosła 23.000 zł, przy średniej 

wypłacie odszkodowania na poziomie 2.900 zł.  

 

Wydział Oświaty 
1. Polityka oświatowa Miasta Poznania - Zarządzeniem nr 643/2019/P Prezydenta 

Miasta Poznania z dnia 6 sierpnia 2019 r. został powołany Zespół sterujący pracami 

nad polityką oświatową miasta Poznania. Zadaniem zespołu (29 przedstawicieli 

różnych środowisk) jest przygotowanie i koordynacja działań związanych z powstaniem 

polityki oświatowej. Na dalszym etapie prac powołano 8 Zespołów Problemowych 

(ZP). Zakres tematyczny prac obejmuje następujące obszary: (1) Doskonalenie 

nauczycieli; (2) Zarządzanie szkołami i placówkami oświatowymi (np. zajęcia 

dodatkowe, etaty, nieustanne dostosowywanie oferty edukacyjnej do zmieniających  się 

potrzeb demograficznych); (3) Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (rozwój 

małego dziecka); (4) Szkoła w środowisku lokalnym (sprawy uczniowskie, rady osiedli, 

szkoła a szkoły wyższe, kultura wolnego czasu, kultura szkolna); (5) Dostępność szkół 

(w tym obwody,  bariery architektoniczne); (6) Szkolnictwo zawodowe i rynek pracy; 

(7) Praca z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi (uczeń zdolny/słaby); 

(8) Edukacja pozaformalna w m. Poznaniu (inne formy edukacji, edukacja pozaszkolna 

w tym NGO). 

2. Kształcenie zawodowe jako odpowiedź na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy 

 Kampania „Szacun dla zawodowców” - jesienią ruszyła szeroko zakrojona kolejna 

edycja kampanii pod hasłem: „Szacun dla zawodowców”. Uczniowie w rozmaity 

sposób zachęcani byli przez Miasto do tego, aby swoją przyszłość wiązać ze szkołami 

zawodowymi. Z uwagi na reformę ustroju szkolnego kampania promująca szkolnictwo 

zawodowe skierowana została również w stronę uczniów szkół podstawowych. 

Przedstawiciele klas siódmych i ósmych pojawili się na Arenie Zawodów i uczestniczyli 

w miejskim projekcie. Efekty Akcji „SZACUN DLA ZAWODOWCÓW” to: Integracja 
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reprezentantów różnorodnych środowisk w ramach Zespołu ds. promocji szkolnictwa 

zawodowego w Aglomeracji Poznańskiej, Wspólne działania szkół gimnazjalnych  

i szkół zawodowych, Upowszechnienie logo akcji „Szacun dla zawodowców” i imprezy 

Arena Zawodów w mediach, zwłaszcza społecznościowych, stworzenie narzędzia 

wspierającego poszukiwania dalszej drogi edukacyjnej gimnazjalistów i uczniów szkół 

podstawowych, czyli przeglądarki internetowej, Zwiększone zainteresowanie 

kandydatów w rekrutacji na nowy rok szkolny technikami i szkołami zawodowymi  

- aktualnie: branżowymi. Kontynuowano również działania dotyczące promocji 

szkolnictwa zawodowego, które odbywają się we współpracy z zespołem ds. promocji 

szkolnictwa zawodowego, składającego się z przedstawicieli Wydziału Oświaty, 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Powiatu Poznańskiego i dyrektorów poznański szkół 

ponadpodstawowych o profilu zawodowym. 

 Nowa odsłona strony internetowej zawodowcy.poznan.pl - w ramach kampanii 

promującej szkolnictwo branżowe - „Szacun dla Zawodowców”, we współpracy  

z Gabinetem Prezydenta przygotowano nową odsłonę strony internetowej, stanowiącej 

kompendium wiedzy na temat rekrutacji do szkół branżowych i techników 

czy aktualnych profili klas. Strona zawiera cenne informacje dla uczniów ostatnich klas 

szkół podstawowych, rodziców i pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem 

absolwentów szkół zawodowych i techników. Na stronie znajduje się również licznik 

odliczający czas do wydarzenia zwieńczającego kampanię - Arena Zawodów. Oprócz 

tego szkoły mogą się tam pochwalić organizowanymi wydarzeniami, które mają na celu 

przybliżenie i wypromowanie szkolnictwa branżowego. 

 Klasy patronackie - Szkolnictwo zawodowe dopasowane do potrzeb rynku pracy  

to wspólny cel Prezydenta Miasta, Wydziału Oświaty i Szkół Zawodowych w Poznaniu. 

Miasto Poznań w swojej „Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+” w kluczowe 

elementy strategii wpisało wyzwanie związane z aktualną sytuacją szkolnictwa 

zawodowego. Klasy patronackie mają na celu zapewnienie spójnych, wzajemnie 

uzupełniających się działań, wspierających rozwój kształcenia zawodowego 

dostosowanego do potrzeb pracodawców, lokalnych rynków pracy oraz nowoczesnej  

i innowacyjnej gospodarki. Upowszechnienie i rozwój współpracy szkół zawodowych  

z pracodawcami przyczyni się do zwiększenia zainteresowania pracodawców 

praktyczną nauką zawodu. Współpraca w ramach umowy patronackiej będzie 

aktywizowała szkoły zawodowe do dostosowania prowadzonego przez nie kształcenia 
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ogólnego i zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki oraz aktywizowania 

pracodawców do włączania się w proces kształcenia zawodowego w Branżowych 

Szkołach I Stopnia i Technikach. 

3. Awans zawodowy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli 

 W roku 2019 odbyło się 243 postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu 

zawodowego nauczyciela mianowanego. Dodatkowo nauczyciele doskonalili warsztat 

pracy najczęściej poprzez uczestnictwo w kursach kwalifikacyjnych i doskonalących 

się np.: język angielski w nauczaniu, edukacja poprzez ruch, dziecięca matematyka, 

metoda projektu, neurodydaktyka, terapia ręki, ocenianie kształtujące, udzielanie 

pomocy psychologiczno - pedagogicznej, mediacje w szkole, ochrona danych 

osobowych w szkole oraz studiach podyplomowych np.: nauczanie języka angielskiego 

w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, wychowanie przedszkolne, pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna, logopedia, terapia pedagogiczna, metodyka 

w nauczaniu języka angielskiego, zarządzanie oświatą, doradztwo zawodowe. Zmiany 

w systemie oświaty spowodowały konieczność zaktualizowania wiedzy oraz nabycia 

nowych umiejętności przez nauczycieli. W roku 2019 zorganizowano 41 konkursów 

na stanowisko dyrektora szkoły/placówki. 

 Nagrody Prezydenta Miasta Poznania - W roku 2019 Prezydent  przyznał 208 nagród. 

Nagrodzeni finansowo nauczyciele i dyrektorzy szkół i placówek oświatowych zostali  

w ten sposób uhonorowani za swe zaangażowanie i wkład w rozwój edukacji  

i wychowania poznańskiej młodzieży. Nagrody wręczali Jacek Jaśkowiak, Prezydent 

Miasta Poznania i zastępca Prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski. 

 Nagrody Miasta Poznania - W 2019 roku 296 uczniów ze szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych otrzymało Nagrody Miasta Poznania. Nagrody przyznawane 

były w trzech kategoriach: za osiągnięcia naukowe, za osiągnięcia sportowe  

oraz za osiągniecia artystycznie. Na nagrody przeznaczono łącznie 200 tys. Złotych. 

Nagrodę wręczali: Marta Mazurek - Radna Miasta Poznania, Grzegorz Ganowicz – 

Przewodniczący Rady Miasta oraz Dariusz Kozelan – przedstawiciel Wydziału 

Oświaty. 

4. Wybrane projekty edukacyjne 

 Olimpiada Solidarności – Dwie dekady historii.  - ponad 3,5 tysiąca uczniów z całej 

Polski wzięło udział w VI edycji Olimpiady Solidarności. Nie bez powodu finał 

konkursu odbył się w Poznaniu. Nie bez powodu. Stolica Wielkopolski stała  
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się symbolem robotniczego zrywu i walki z komunizmem. 6 czerwca na Uniwersytecie 

Adama Mickiewicza w Poznaniu, 16 trzyosobowych zespołów wojewódzkich 

rywalizowało o indeksy oraz roczne stypendia naukowe. Zwycięzcy zostali wyłonieni 

na podstawie wyników egzaminu ustnego oraz obrony publicznej prezentacji filmowej.  

Z kolei 7 czerwca, w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła  

się uroczysta gala i koncert Ambasadora muzycznego Olimpiady – zespołu Audiofeels. 

Konkurs "Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii" sprawdzał wiedzę historyczną 

z lat 1970 - 1990. Był skierowany do uczniów drugich klas liceum i trzecich klas 

technikum. Do obecnej edycji olimpiady zakwalifikowało się ponad 3,5 tysiąca 

uczestników z blisko 600 szkół z całej Polski. Po części szkolnej i wojewódzkiej 

uczniowie brali udział w trzydniowej wizycie studyjnej w Gdańsku. Potem, 

48 finalistów przyjechało do Poznania. Zwycięskie drużyny wyłonione zostały 

na podstawie wyników egzaminu ustnego oraz obrony publicznej prezentacji filmowej. 

Zwycięzcą tegorocznej edycji olimpiady został zespół z województwa lubelskiego. 

Drugie miejsce zajęła drużyna z województwa mazowieckiego, a trzecie – 

z województwa małopolskiego. Zwycięzcy Olimpiady dostali promesy indeksów 

na studia stacjonarne Uniwersytetu Warszawskiego, Jagiellońskiego, Śląskiego, 

Gdańskiego, Wrocławskiego i Poznańskiego. Dodatkowo laureaci pierwszych trzech 

miejsc otrzymali stypendium naukowe oraz bony na wybrane przez siebie publikacje 

IPN. Nagrodami pieniężnymi oraz publikacjami IPN zostali uhonorowani 

też nauczyciele laureatów. Do ich szkół trafiły również statuetki. Pomysłodawcą 

i organizatorem konkursu jest Fundacja Centrum Solidarności. W tym roku 

współorganizatorami finału byli: Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego, Miasto Poznań, CDN Leszno, Ośrodek Pamięć i Przyszłość. 

 Konferencja New Education Forum -  16-17 października odbyła  

się międzynarodowa konferencja New Education Forum pod hasłem Kompetencje 

XXI wieku i wyzwania edukacji. Zmiany na rynku pracy, globalizacja i regionalizacja, 

zwiększona mobilność pracowników i era cyfrowa spowodowały, że system edukacji 

stanął przed swoim największym wyzwaniem w historii. Pracodawcy mają coraz 

większe trudności w znalezieniu pracowników wykwalifikowanych i jednocześnie 

zaangażowanych, umiejących pracować w zespole, pomysłowych i czujących  

się współodpowiedzialnymi za wyniki przedsiębiorstwa. Samorządowcy stają przed 

wyzwaniami spowodowanymi dynamicznymi zmianami na rynku pracy. Co teraz? 
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Współpraca! Jak oświata, samorząd i biznes mogą polepszyć skuteczność swojej 

współpracy? O jakim pracowniku marzą pracodawcy XXI wieku? Jakie kompetencje 

i umiejętności są potrzebne i jak je rozwijać? Jak ważna jest edukacja nieformalna 

i jakie znaczenie mają staże zagraniczne? Czego oczekuje dzisiejsza młodzież 

od edukacji formalnej? Przykłady z Polski i zagranicy, wystąpienia ekspertów z wielu 

krajów, panele i warsztaty oraz jakościowy networking czekały na uczestników 

II Forum Nowej Edukacji w Poznaniu (NEF) - Kompetencje XXI wieku i wyzwania 

edukacji: Samorząd - Pracodawca - Oświata. Wśród panelistów znaleźli  

się m.in. Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Mariusz Wiśniewski, Dyrektor 

Wydziału Oświaty Przemysław Foligowski, Dziekan Wydziału Nauk Politycznych 

i Dziennikarstwa Andrzej Stelmach, Prezes Centrum Innowacyjnej Edukacji Joanna 

Bochniarz, Jorge Gimeno Pawlowski Atland Consulting, Kim Lindblad HUMAK, 

Cristiano Pinzauti NOVANDUM. 

 Forum Nowej Edukacji w Brukseli - w dniach 9-11 w Parlamencie Europejskim 

odbyło się podsumowanie działań w ramach przedsięwzięć związanych z New 

Education Forum czyli Forum Nowej Edukacji. NEF w Brukseli coroczne skupia 

specjalistów, ekspertów z dziedziny edukacji z Europy, którzy na spotkaniach mogą 

wymieniać się doświadczeniami. Jest to doskonały czas na podsumowania 

i wyznaczania nowych trendów w edukacji. W tym roku w Brukseli podsumowano 

również dwie poznańskie edycje (2018, 2019) tego wydarzenia. 

 Ogrody sensoryczne w naszych przedszkolach - to nowy projekt realizowany 

wspólnie z Biurem Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Poznania. W naszych 

placówkach powstały m.in. stacja meteorologiczna, domek dla owadów, kuchnia 

błotna, czy stół z różnymi gatunkami roślin. Swój wygląd zmieniły także sale 

dydaktyczne oraz przedszkolne ogródki i place zabaw. Aranżując przedszkolną 

przestrzeń, stwarzamy warunki do tego, by dzieci mogły poznawać przyrodę i spędzać 

wolny czas w sposób aktywny. Zmiany w poznańskich przedszkolach to efekt 

pilotażowego programu "Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej - 

poznańskie centra wymiany doświadczeń" na lata 2016-2019. Do dziś udało  

się zmodernizować w ten sposób 30 przedszkolnych placów zabaw. 

 Ekologia i nowoczesna technologia – projekt Code for Green - Code for Green  

jest autorskim programem Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych. Finansowany  

jest ze środków fundacji terre des hommes oraz Volkswagen Belegschaftsstiftung. 
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Program Code for Green wystartował w 2018 roku. Uczestniczy w nim obecnie 140 

uczniów, prowadzonych przez szkolnych koordynatorów przedmiotowych  

i wspieranych przez ekspertów z Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Adama 

Mickiewicza. Dotychczas w projekt zaangażowały się dwie poznańskie placówki  

(SP nr 77 oraz VIII LO). Code for Green to innowacyjny program edukacji cyfrowej. 

Młodzież, która bierze w nim udział, na lekcjach uczy się programowania i kodowania, 

rozwijając przy tym wiedzę i umiejętności związane m.in. z ekologią i ochroną klimatu.  

W szkołach zaangażowanych w projekt powstają nowoczesne pracownie, w których 

uczniowie prowadzą badania naukowe oraz rozwijają wiedzę i umiejętności, które 

pozwolą im w przyszłości skutecznie dbać o środowisko.  

5. Dofinansowanie zajęć - konkurs na zajęcia dodatkowe w szkołach - organizacja 

konkursu na zajęcia dodatkowe w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań 

w dwóch obszarach: zajęcia przedmiotowe oraz antydyskryminacyjne. Z dodatkowych 

środków sfinansowano łącznie w roku 2019 prawie 300 projektów przedmiotowych 

oraz 130 projektów antydyskryminacyjnych. W tym roku wyasygnowaliśmy również 

ponad 130 tys. złotych na zajęcia o charakterze sportowym oraz 169 tys. w ramach 

konkursu na dodatkowe zajęcia sportowe w szkołach. 

6. Otwarte konkursy ofert - jednostki samorządu terytorialnego odpowiadają za zadania, 

które zwane są zadaniami publicznymi. Katalog zadań publicznych określony został 

w art. 3 ust. 3 ustawy  o pożytku. Samorząd terytorialny może zlecić wykonanie zadania 

publicznego organizacji pozarządowej. W tym celu ogłaszane są otwarte konkursy 

ofert, dzięki którym wyłania się organizację - realizatora zadania publicznego.   

 OKO Ferie zimowe - rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 26/2019 

na realizację zadań publicznych w roku 2019 w obszarze "Działalność na rzecz dzieci 

i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży" - projekty dotyczące ferii 

zimowych. 

 OKO Wakacje letnie - rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 43/2019 

na realizację zadań publicznych w roku 2019 w obszarze "Działalność na rzecz dzieci 

i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży" - projekty dotyczące wakacji 

letnich. 

 OKO Wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania - w obszarze: "Nauka, szkolnictwo 

wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w roku 2019. W priorytecie publicznym: 

Rozwijanie zainteresowań i pasji oraz upowszechnianie wiedzy. 
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7. Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji 

i wykluczeniom w placówkach oświatowych 

 Działania na rzecz uczniów cudzoziemskich- w 2 szkołach podstawowych w roku 

szkolnym 2018/2019 funkcjonowało łącznie 9 oddziałów przygotowawczych 

dla uczniów cudzoziemskich. Nauczyciele, wychowawcy oraz pedagodzy pracujący  

w tych placówkach posiadają niezbędną wiedzę oraz znają sytuację społeczną, 

czy też środowisko lokalne dziecka, co ułatwia wsparcie oraz adaptację w otoczeniu 

szkolnym. Dodatkowo pedagodzy współpracują ściśle z rodzicami i opiekunami 

prawnymi,  a większość z nich zna język rodzimy dzieci uczęszczających do tychże 

oddziałów (np. język ukraiński). Na koniec roku szkolnego 2018/2019 w poznańskich 

szkołach uczyło się łącznie 882 uczniów cudzoziemskich, z czego 690 z Ukrainy. 

 Realizacja przedsięwzięć międzypokoleniowych 

 Współpraca poznańskich placówek oświatowych ze Związkiem Sybiraków – 

trzy poznańskie placówki (Zespół Szkół Handlowych, Liceum Ogólnokształcące 

nr 38, Szkoła Podstawowa nr 10) we współpracy ze Związkiem Sybiraków 

otrzymały dofinansowanie ze środków Urzędu Miasta Poznania, w celu 

przeprowadzenia działań edukacyjno-historycznych przybliżających młodzieży 

tematykę zsyłek na Syberię i historii Polaków, do dziś zamieszkujących te tereny. 

W związku ze współpracą z Sybirakami realizowane są następujące działania: 

cykliczne spotkania z Sybirakami, miedzy innymi z Panem Marianem 

Macutkiewiczem – Wiceprezesem Związku Sybiraków, oddziału w Poznaniu. 

Zaproszeni goście opowiadają o masowych wywózkach na Sybir, o tym jak 

wyglądało ich życie oraz przedstawiają własne historie o powrocie do domów, 

opieka nad sztandarem Sybiraków, którą wykonują uczniowie z Zespołu Szkół 

Handlowych oraz konkursy plastyczne, występy artystyczne, działalność 

wolontariacka i charytatywna, m.in.: teatralna etiuda o wywózkach na Syberię, 

zorganizowanie wieczornicy patriotycznej. 

 Udział szkół w marszu pamięci do Katynia - Uczniowie i nauczyciele poznańskich 

szkół zrzeszonych w Stowarzyszeniu Współpracy ze Wschodem „MEMORAMUS” 

w dniach od 28 marca do 2 kwietnia 2019 r. uczestniczyli w XIII Marszu Pamięci 

w Katyniu. Wraz z uczniami smoleńskich szkół wzięli udział w Marszu Pamięci 

ze stacji Gniazdowo do Memoriału Katyń. 150 osobowa grupa z Polski uczciła 

pamięć zamordowanych polskich obywateli, m.in. oficerów Wojska Polskiego, 
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policjantów oraz osób cywilnych należących do elit II Rzeczypospolitej. Uczniowie 

przeszli przez teren cmentarza ofiar reżimu stalinowskiego, złożyli kwiaty, zapalili 

znicze pod krzyżem prawosławnym oraz nowym pomnikiem ofiar stalinowskich 

czystek. Marsz ma na celu nie tylko przybliżenie wiedzy historycznej, integrację 

międzypokoleniową, ale także podkreślenie pojednania pomiędzy młodzieżą polską 

i rosyjską. 

8. Drzwi otwarte w poznańskich przedszkolach i szkołach oraz nabór elektroniczny   

Jak co roku, na przełomie marca/kwietnia 2019 r. odbyły się „drzwi otwarte” w naszych 

szkołach i przedszkolach. Podczas takich spotkań dzieci oraz ich rodzice mieli szansę 

poznać specyfikę danej placówki, profile klas czy oddziałów przedszkolnych, 

charakterystykę działań edukacyjnych, przeprowadzanych w danym przedszkolu 

czy szkole. Można było też skorzystać z usług Centrum Doradztwa Zawodowego 

dla Dzieci i Młodzieży w zakresie wybory przyszłej szkoły zawodowej. Wydział 

Oświaty wykazał tu szczególne zaangażowanie w związku z tak zwanym „podwójnym 

rocznikiem” absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. Organizowane były także 

na terenie Wydziału oświaty liczne spotkania dla dyrektorów szkół i rodziców dzieci. 

9. Targi edukacyjne - w dniach 1-3 marca 2019 r. odbyły na MTP kolejne Targi 

Edukacyjne, na których Wydział Oświaty zaprezentował młodym ludziom porady 

doradców zawodowych, którzy udzielali odpowiedzi uczniom na wszelkie pytania 

dotyczące możliwości wyboru ścieżki kształcenia i kariery a także przeprowadzali testy 

kompetencji, ustalając tym samym predyspozycje młodych ludzi do wybranych 

zawodów, udzielano porad rodzicom w zakresie szkół ponadpodstawowych 

funkcjonujących na terenie miasta Poznania i ich specyfiki oraz dotychczasowych 

osiągnięć. 

10.  Poznański serwis oświatowy - Wydział Oświaty prowadzi Giełdę Pracy  

dla nauczycieli i pracowników administracyjnych na portalu Poznański Serwis 

Oświatowy, ułatwiając tym samym znalezienie zatrudnienia w branży szkolnej. 

Prowadzi także Giełdę Podręczników Używanych dla młodzieży oraz Internetowy 

Asystent Dyrektora, który umożliwia dyrektorom naszych szkół i placówek 

zapoznawanie się na bieżąco z aktualnymi informacjami, przepisami, konkursami, 

wydarzeniami o charakterze edukacyjnym. 

11. Edukacja dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań oraz pasji uczniów 

poznańskich szkół - w ramach otwartego konkursu ofert Miasto Poznań 
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za pośrednictwem Wydziału Oświaty podpisano 21 umów na kwotę 300 000 PLN 

przekazaną na działania organizacji pozarządowych, mające na celu rozwój 

zainteresowań i pasji poznańskich uczniów, w obszarze: "Nauka, szkolnictwo wyższe, 

edukacja, oświata i wychowanie" oraz "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, 

w tym wypoczynek dzieci i młodzieży". W ramach zawartych umów realizowano: 

zajęcia profilaktyczno - psychoedukacyjnych, wspomagające dzieci i młodzież wraz 

z rodzinami; promowano dzieci i młodzieży o szczególnych potrzebach edukacyjnych, 

z uwzględnieniem dzieci zdolnych; upowszechniano wiedzę wśród dzieci i młodzieży; 

doskonalono kompetencję  kadry pedagogicznej i rozwoju placówek oświatowych; 

edukacji poprzez rozwój zainteresowań i pasji sportowych uczniów poznańskich szkół; 

wspierano organizację wypoczynku oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, 

w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej podczas wakacji 

letnich i ferii zimowych. 

12. Komisja dialogu obywatelskiego przy wydziale oświaty - zgodnie z Zarządzeniem 

nr 442/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25 lipca 2014r. Komisje Dialogu 

Obywatelskiego mają charakter inicjatywno-doradczy. Członkowie komisji 

współpracowali z Wydziałem Oświaty przy tworzeniu polityki oświatowej  

oraz uczestniczyli w ocenie projektów w ramach Otwartego Konkursu Ofert. 

13. ON BOARD - od grudnia 2018 r. Wydział Oświaty uczestniczy w projekcie 

ON_BOARD_Connecting cities through Education, realizowanym w ramach Programu 

URBACT III. Udział w przedsięwzięciu umożliwia międzynarodową wymianę 

doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze edukacji. Liderem projektu jest hiszpańskie 

miasto Viladecans, a pozostałymi partnerami są miasta z Francji, Szwecji, Portugalii 

i Estonii. Najważniejszym celem projektu jest stworzenie sieci powiązań lokalnych 

podmiotów i instytucji oraz ich angażowanie w działania proedukacyjne. Ważnym 

wyzwaniem stojącym przed realizującymi projekt jest wyposażanie uczniów 

w nowoczesne umiejętności, przy dodatkowym wsparciu wdrożonych innowacyjnych 

narzędzi edukacyjnych, w tym również technologii i narzędzi cyfrowych. Realizacji 

projektu przyświeca idea zatroszczenia się o jak najlepszy rozwój najmłodszych 

mieszkańców miast. Pilotażowo program realizowany jest na poznańskich Jeżycach, 

w szkołach podstawowych nr 23, nr 36 i nr 71. 

14. Spotkania Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania oraz kadry kierowniczej 

Wydziału Oświaty z dyrektorami szkół i placówek oświatowych - spotkania 
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odbywały się cyklicznie przez cały rok, rozmawiano o ważnych dla segmentu edukacji 

sprawach, problemach i propozycjach ich rozwiązania. 

15. Zespół doradczy ds. oświaty przy Prezydencie Miasta Poznania - powołany 

Zarządzeniem nr 302/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 maja 2015 roku. 

W którego skład wchodzi 17 dyrektorów szkół i placówek oświatowych 

reprezentujących poszczególne typy placówek. W 2019 roku odbywały się regularne 

spotkania Zespołu, na których omawiano zagadnienia dotyczące bieżącej pracy Zespołu 

ds. promocji szkolnictwa zawodowego, analizowano przydział etatów bibliotekarzy 

w szkołach podstawowych, opiniowano przez zespół istotne zagadnienia z zakresu 

polityki oświatowej Miasta Poznania. 

16. Strajk nauczycieli - Powołanie Zespołu ds. planowanego strajku nauczycieli  

w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Poznań  

W poniedziałek 8 kwietnia 2019 r. rozpoczął się strajk nauczycieli. Zgodnie 

z  zapowiedziami przystąpiło do niego około 80 proc. szkół i przedszkoli (197 na 250 

placówek prowadzonych przez Miasto Poznań). Władze Poznania, chcąc wspomóc 

rodziców w zapewnieniu opieki dzieciom, podjęły szereg działań. Powołano Zespół  

ds. planowanego strajku nauczycieli w przedszkolach, szkołach i placówkach 

oświatowych. Jego zadaniem było przygotowanie logistyczne do planowanego strajku, 

monitorowanie zagrożeń oraz reagowanie na nie w przedszkolach, szkołach 

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 

W czasie prowadzenia akcji strajkowej istotne było podejmowanie działań łagodzących 

skutki strajku oraz działania informacyjne, skierowane do rodziców i uczniów. 

Na stronie internetowej miasta Poznania i na stronie Wydziału Oświaty na bieżąco 

pojawiały się informacje o aktualnej sytuacji w placówkach. Niezbędne informacje 

rodzice mogli uzyskać także telefonicznie zarówno pod numerem telefonu Poznań 

Kontakt (61-646-33-44), jak i na specjalnie w tym celu uruchomionej infolinii.  

W poznańskich instytucjach kultury i sportu uruchomione zostały alternatywne zajęcia 

dla dzieci i młodzieży niektóre z nich, jak np. osiedlowe domy kultury, zapewniały 

całodzienna opiekę. 
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Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej 
I. Współpraca międzynarodowa 

1. Projekt „ON BOARD_Connecting Cities Trough Education” 

W dniach 4-6 lutego 2019r. przedstawicielki Wydziału Miasta i Współpracy 

Międzynarodowej oraz Rady Osiedla Jeżyce wzięły udział w międzynarodowym 

spotkaniu w ramach projektu „ON BOARD_Connecting Cities Trough Education”, 

które odbyło się w hiszpańskim mieście Viladecans. Spotkanie otworzyło drugą fazę 

projektu, w ramach Programu URBACT, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020 – Europejska współpraca 

terytorialna. Partycypacja w programie „ON BOARD_Connecting cities through 

Education” to możliwość połączenia międzynarodowej wymiany doświadczeń  

i dobrych praktyk, z implementacją na lokalnym gruncie sprawdzonych i najbardziej 

innowacyjnych rozwiązań. Lider programu, miasto Viladecans, przy aktywnej 

współpracy z partnerami z Francji, Szwecji, Portugalii, Estonii i Polski (Miasto 

Poznań), zainicjowało działania, które po ewaluacji i dopasowaniu do potrzeb danej 

dzielnicy, przyczynią się do rozwoju współpracy w ramach lokalnej społeczności  

i ulepszenia  procesów edukacyjnych także w Poznaniu - w jeżyckich szkołach. 

Najważniejszym celem projektu jest stworzenie sieci powiązań lokalnych podmiotów  

i instytucji oraz ich angażowanie w działania proedukacyjne. Ważnym wyzwaniem jest 

wyposażanie uczniów w nowoczesne umiejętności oraz wdrożenie innowacyjnych 

narzędzi edukacyjnych, w tym również technologii i narzędzi cyfrowych. W Poznaniu 

pilotażowo program realizowany jest na poznańskich Jeżycach, w szkołach 

podstawowych nr 23, nr 36 i nr 71. Do udziału w powstającej tam Sieci Edukacyjnej  

na Jeżycach (SEJ) zaproszono uczniów, nauczycieli, rodziny, lokalne aktywistki  

i aktywistów, Radę Osiedla Jeżyce, lokalne przedsiębiorstwa, NGO, przedstawicieli 

kultury i sportu oraz środowisko akademickie i naukowe. Nad wdrożeniem sieci pracuje 

aktualnie zespół naukowców z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki 

Poznańskiej, wspomagany przez Miasto i przedstawicieli lokalnej społeczności z Jeżyc, 

w tym również Laboratorium Edukacji Przyszłości. Powodzenie realizacji projektu  

na Jeżycach będzie punktem wyjścia do podjęcia prac nad tworzeniem sieci 

edukacyjnych w innych rejonach Poznania. 
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2. Współpraca z miastami partnerskimi: 

Bolonia 

 Światowy Tydzień Kuchni Włoskiej 

Miasto Poznań przyłączyło się do świętowania Światowego Tygodnia Kuchni 

Włoskiej obchodzonego na świecie w dniach 18-24 listopada. Wraz z Ambasadą 

Włoch w Polsce i miastem partnerskim Bolonią, Poznań organizował wydarzenia 

kulturalno-kulinarne w dniach 18 i 19 listopada 2019r. W Studio D42 

przy ul. Dąbrowskiego 42 podczas dwudniowych warsztatów kulinarnych 

prowadzonych przez bolońskich szefów kuchni (Mario Ferrara z restauracji „Scacco 

Matto” i Alessandro Gozzi z „Trattoria Bertozzi”) wspólnie gotowali szefowie 

poznańskich restauracji, kucharze i pasjonaci kuchni włoskiej. Wieczorem 

w Baraku Kultury zaprezentowane zostały filmy współczesnej kinematografii 

włoskiej: “Finché c’è prosecco c’è speranza” (Ostatnie prosecco hrabiego Ancilotto) 

reż. Antonio Padovani z 2017 roku i  „Made In Italy” reż. Luciano Ligabue z 2018 

roku. Pierwszy z seansów otworzył krótkim przemówieniem Ambasador Włoch 

w Polsce Aldo Amati.  

Brno 

 Targi Regiontour w Brnie 

W dniach 16-20 stycznia 2019r. Poznań reprezentowany był na targach 

turystycznych Regiontour przez przedstawiciela Centrum Turystyki Kulturowej 

TRAKT. Delegacja Poznania jest zapraszana co roku do udziału w targach.  

Jest to okazja do promocji atrakcji turystycznych Poznania wśród mieszkańców 

Brna i okolic, a także zwiedzających z innych stron Czech oraz z innych krajów. 

Jest to również sposobność do odnowienia lub nawiązania kontaktów  

z przedstawicielami innych miast partnerskich Brna z Francji, Niemiec, Ukrainy 

czy Wielkiej Brytanii.  

 Tour Salon 2019 z udziałem delegacji z miast partnerskich 

W dniach 31 stycznia – 4 lutego 2019 r., na zaproszenie Prezydenta Miasta 

Poznania, przedstawiciele Brna, Charkowa i Kutaisi wzięli udział w Targach 

Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu. Oprócz prezentacji 

atrakcji turystycznych miast, wizyta w Poznaniu była też okazją do rozmów  

o planach działań na rok 2019, dot. np. obchodów 10-lecia współpracy z Kutaisi. 
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 Wizyta delegacji z Brna  

W dniach 7-9 października 2019 r. w Poznaniu gościli przedstawiciele Brna  

w związku z Dniami Kultury Czeskiej. Goście wzięli udział w otwarciu wystawy  

w Bibliotece Raczyńskich dot. 100-lecia czeskiego komiksu, w warsztatach 

bibliotecznych dla dzieci oraz w wystawie „100 lat Czechosłowacji", prezentowanej 

na UAM.  

Charków 

 Obchody Dni Miasta Charkowa oraz Dnia Niepodległości Ukrainy  

W dniach 23-24 sierpnia 2019 r. pani Katarzyna Kierzek-Koperska, Zastępczyni 

Prezydenta Miasta Poznania oraz pani Katia Lożina, Dyrektor Biura Obsługi 

Inwestorów, wzięły udział w Dniach Miasta Charkowa oraz Dniu Niepodległości 

Ukrainy organizowanych w Charkowie – mieście partnerskim Poznania. 

Przedstawicielki Poznania wzięły udział w oficjalnych obchodach obu uroczystości 

oraz spotkały się z władzami Charkowa.  

 Wizyta gości z Charkowa, Brna i Takasaki 

Na zaproszenie Miasta Poznania, w 20. edycji Maratonu Poznańskiego udział wzięli 

biegacze z dwóch miast partnerskich Poznania: z Charkowa i Brna. Dodatkowo  

w jubileuszowym biegu pojawili się przedstawiciele japońskiego miasta Takasaki, 

z którym Poznań od kilku lat intensywnie współpracuje, głownie w zakresie sportu. 

Biegaczom towarzyszyli przedstawiciele Fundacji Takasaki, promującej polsko- 

japońskie kontakty. 

Győr 

 Udział w Targach Książki w Győr 

W dniach 15-17 listopada 2019 r. przedstawiciele Miasta Poznania, Wydawnictwa 

Miejskiego Posnania oraz Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT wzięli udział  

w Targach i Wystawie Książek w mieście partnerskim Gyor. Na stoisku 

prezentowano książki przekazane nieodpłatnie przez Wydawnictwo 

Miejskie oraz Wydawnictwo Media Rodzina. Poznańska delegacja spotkała  

się też z przedstawicielami mniejszości polskiej w Győr. 

Hanower 

 40-lecie współpracy partnerskiej pomiędzy Poznaniem i Hanowerem 

W dniach 13-15 czerwca 2019 r. delegacja przedstawicieli miasta Poznania, na czele 

z Prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem, wzięła udział w obchodach jubileuszu  
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40-lecia współpracy partnerskiej pomiędzy Poznaniem i Hanowerem oraz 40-lecia 

Towarzystwa Polsko-Niemieckiego. Prezydent Jacek Jaśkowiak oraz Sabine 

Tegtmeyer-Dette, pierwsza radna Hanoweru, podpisali „Memorandum kontynuacji 

dobrych stosunków". W trakcie wizyty miały miejsce m.in spotkania z obecnymi  

i byłymi władzami miasta Hanower, wizyta w innowacyjnej przestrzeni 

coworkingowej Innovation Community Havfen, spotkanie w Szkole Wyższej, 

prowadzącej program studiów dla cudzoziemców oraz otwarcie wystawy 

„Wypędzeni 1939” dr Jacka Kubiaka z Poznania.  

W dniach 17–19 października 2019 r.  zorganizowano w Poznaniu szereg wydarzeń 

w ramach obchodów 40-lecia współpracy z miastem partnerskim Hanowerem.  

W czasie trzydniowego pobytu w stolicy Wielkopolski przedstawicie Hanoweru, 

wśród których znaleźli się m.in. Sabine Tegtmeyer-Dette, pierwsza radna Hanoweru 

i Herbert Schmalstieg, były Nadburmistrz, zwiedzili miasto i Bramę Poznania oraz 

wzięli udział w otwarciu wystawy „50 śladów 50 miast” w holu Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.  

Głównym punktem wizyty w Poznaniu było spotkanie jubileuszowe, w planie 

którego znalazły się m.in. wystąpienia prezydenta Jacka Jaśkowiaka oraz Sabine 

Tegtmeyer-Dette, prezentacja filmu Jana Kubiaka pt. „Wspomnienie partnerstwa”, 

wykład prof. Jana Fazlagića „Miasta dla mieszkańców. Mieszkańcy dla miasta. Rola 

miast w XXI wieku” oraz dyskusja nt. przeszłości i przyszłości współpracy 

Poznania i Hanoweru. Podczas spotkania podpisano trójstronny list intencyjny 

pomiędzy Miastem Poznań, Instytutem Logistyki i Magazynowania oraz firmą 

Volkswagen Poznań, dotyczący współpracy w zakresie zagadnień związanych  

z logistyką miejską. Ponadto pierwsza radna Hanoweru Sabine Tegtmeyer-Dette 

złożyła podpis w księdze pamiątkowej Miasta Poznania. 

Kutaisi 

 10-lecie współpracy Poznania i Kutaisi  

W dniach 10-12 lutego 2019 r. w Poznaniu przebywała delegacja przedstawicieli 

partnerskiego miasta Kutaisi (Gruzja). Okazją do złożenia wizyty był, przypadający 

w tym roku, jubileusz 10-lecia współpracy partnerskiej. 11 lutego Mer Miasta 

Kutaisi, pan Giorgi Chigvaria i Zastępczyni Prezydenta Miasta Poznania, 

p. Katarzyna Kierzek-Koperska, podpisali list o kontynuacji współpracy między 

Miastem Poznań a Miastem Kutaisi. Umowa łącząca oba miasta obejmuje szeroki 
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zakres współpracy, m.in. naukę, kulturę, targi, realizację wspólnych projektów 

wspieranych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Unię Europejską  

oraz korzystanie z doświadczeń w pozyskiwaniu środków pomocowych. 

Przewidywana jest także współpraca i wymiana doświadczeń  w zakresie 

zarządzania miastem, w tym funduszami miejskimi oraz funkcjonowaniem 

infrastruktury miejskiej. 

 Wizyta w mieście partnerskim Kutaisi 

W dniach 1-5 maja 2019 r. Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy 

Międzynarodowej Iwona Matuszczak-Szulc oraz Z-ca Dyrektora Biura Obsługi 

Inwestorów Katarzyna Sobocińska reprezentowały Miasto Poznań na obchodach 

Święta Miasta Kutaisi (Gruzja), które w tym roku miało szczególny charakter  

ze względu na jubileusz 10-lecia podpisania umowy partnerskiej pomiędzy 

Poznaniem a Kutaisi. Celem wizyty był także udział w Międzynarodowym Forum 

Biznesu „W poszukiwaniu złotego runa”, organizowanym na Uniwersytecie Akaki 

Tsereteli w Kutaisi. 

 Stażyści z Gruzji 

W ramach prowadzonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego od kilku 

lat programu stażowego pod nazwą Wielkopolska Akademia Samorządności, który 

skierowany jest do urzędników administracji regionów współpracujących  

z województwem wielkopolskim, w dniach 5-6 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miasta 

Poznania gościły 3 stażystki z Regionu Imeretia i miasta Kutaisi z Gruzji. Program 

przygotowany dla gruzińskich gości obejmował między innymi wymianę 

doświadczeń w zakresie obsługi inwestorów zagranicznych, działania związane  

z rewitalizacją obszarów miejskich, prowadzenie działalności gospodarczej  

oraz tworzenie strategii rozwoju miasta. 

Raanana 

 Wizyta studyjna przedstawicieli Raanana w Poznaniu 

W dniach 14-20 stycznia 2019 r. w Poznaniu gościła Sigalit Slubski, dyrektor 

centrum kulturalnego z Raanana. Pani Slubski wzięła udział jako prelegentka 

w Dniach Judaizmu w Poznaniu oraz w spotkaniach roboczych poświęconych 

planowanej w 2019 r. wymianie szkolnej.  
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 Wręczenie medali „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” i spotkanie  

z przedstawicielami Ambasady Izraela w Polsce 

25 października 2019 r. w Urzędzie Miasta odbyła się uroczystość wręczenia medali 

„Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” przez przedstawicieli Ambasady 

Izraelskiej w Polsce. W uroczystości wziął udział Prezydent Jacek Jaśkowiak. 

Medale odebrało pięć rodzin laureatów. Tego samego dnia odbyło się spotkanie 

przedstawicieli Ambasady Izraela w Polsce (m.in. Emil René Jeżowski, Dyrektor 

Biura Wiceambasador, Departament Edukacji i Sprawiedliwych wśród Narodów 

Świata oraz Irit Yakhnes, Attaché ds. Dyplomacji Publicznej) z Przewodniczącym 

Rady Miasta Grzegorzem Ganowiczem i Zastępczynią Prezydenta Miasta Poznania 

Katarzyną Kierzek-Koperską. W trakcie spotkania podsumowano projekt wymiany 

młodzieżowej uczniów szkół z Poznania i Raanana. Efekty inicjatywy 

podsumowały Sigalit Slubski, Dyrektor Centrum Kultury Mishkan w Raanana  

oraz Iwona Matuszczak-Szulc, Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy 

Międzynarodowej, a także uczestnicy projektu.  

Shenzhen 

 Udział w międzynarodowym Forum na temat Smart City 

W dniach 14-15 maja 2019 r.  Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Bartosz Guss 

i Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, Iwona 

Matuszczak- Szulc, uczestniczyli w Międzynarodowym Forum na temat Smart City 

w Shenzhen (Chiny), w którym udział wzięli przedstawiciele delegacji 

zagranicznych, a także liderzy światowego przemysłu oraz specjaliści z miast 

partnerskich. 14 maja Burmistrz Shenzhen  przewodniczył obradom okrągłego stołu 

mającego na cel omówienie wizji i strategii każdego miasta na rzecz Smart City.  

15 maja firma Huawei poprowadziła sesje „Smart City” (inteligentne miasto) i "Safe 

City” (bezpieczne miasto) skupiając się na aspekcie technologicznym  

tych zagadnień. Liderzy branżowi oraz partnerzy przedstawili globalne przykłady 

oraz rozwiązania ICT w celu stworzenia inteligentniejszych i bezpieczniejszych 

miast. Następnie zorganizowana została wizyta w wiodących firmach branży hi-tech  

w Shenzhen.16 maja przedstawiciele spotkali się z firma BGI w Shenzhen, która 

zainteresowana jest inwestycjami w Poznaniu. 
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3. Małe granty Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu 

Miasta Poznania na współpracę z miastami partnerskimi Poznania: 

W 2019 r. Prezydent Miasta Poznania przyznał 12 dotacji w trybie art. 19 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tzw. „małe 

grany”), przeznaczonych na projekty skierowane do miast partnerskich. W ramach 

grantów zrealizowano m.in. takie projekty, jak: związane z obchodami 40-lecia 

współpracy partnerskiej z Hanowerem (np. Wystawa "50 miast 50 śladów", koncerty 

jazzowe w Hanowerze, warsztaty fletowe w Hanowerze, wspomnienie filmowe 

współpracy partnerskiej), "Raanana i Poznań - poznajmy się bliżej. Spotkanie 

młodzieży izraelskiej i polskiej", czy warsztaty dla architektów "Poznań- Brno- direct 

link". 

4. Współpraca pozapartnerska: 

 Wizyta delegacji z Kijowa (Ukraina)  

W dniach 26-27 lutego 2019 r. w Poznaniu przebywała delegacja przedstawicieli miasta 

Kijowa. Goście zainteresowani byli poznańskimi doświadczeniami związanymi  

z konserwacją zabytków, przede wszystkim drewnianych. W programie wizyty znalazło 

się między innymi spotkanie z panią Joanną Bielawską- Pałczyńską, Miejską 

Konserwator Zabytków, a także wizyty w Rezerwacie Archeologicznym Genius Loci, 

Muzeum Archeologicznym w Poznaniu i Biskupinie. 

 Wizyta w Takasaki (Japonia)  

W dniach 6-11 marca 2019 r.  delegacja Miasta Poznania, z udziałem Zastępczyni 

Prezydenta Miasta Poznania Katarzyny Kierzek-Koperskiej, Dyrektor Wydziału 

Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Iwony Matuszczak-Szulc  

oraz Dyrektor Wydziału Sportu Ewy Bąk, uczestniczyła w delegacji do Takasaki  

w Japonii. W ramach wizyty zorganizowano spotkanie z Burmistrzem Takasaki  

oraz spotkania w Instytucie Polskim w Tokio i z przedstawicielami przedsiębiorstw.  

W trakcie rozmów poruszano m.in. kwestie ekologii. Ponadto przedstawiciele Wydziału 

Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej oraz Wydziału Sportu wzięli udział  

w półmaratonie organizowanym w Takasaki.  

 Wizyta studyjna w Helsinkach (Finlandia)  

W dniach 18–21 marca 2019 r. Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy 

Międzynarodowej uczestniczyła w wizycie studyjnej w Helsinkach, organizowanej 

przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Delegaci z różnych miast mieli możliwość 
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zapoznać się z innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w Helsinkach w zakresie 

partycypacji społecznej i udostępniania danych o mieście. Poznanie doświadczeń 

Helsinek umożliwi zapoznanie się z rozwiązaniami stosowanymi w innych miastach  

i pozwoli wypracować nowe, innowacyjne rozwiązania dla strony Badam. Ponadto 

poznanie dobrych praktyk wdrożonych w Helsinkach w zakresie partycypacji 

społecznych pozwoli Miastu Poznań na wdrożenie nowych, innowacyjnych sposobów 

angażowania mieszkańców w życie miasta i rozwiązywanie wspólnych problemów 

społecznych. 

 Spotkanie z młodzieżą z Mińska (Białoruś) 

26 marca 2019 r. w Urzędzie Miasta Poznania gościła młodzież polonijna z Mińska. 

Przyjazd 50-osobowej grupy zorganizowało Centrum Polonijne w Mińsku, 

przy wsparciu ze strony Wydziału Oświaty (organizacja pobytu przez XI LO)  

oraz Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej. Młodzież 

zainteresowana była ofertą kulturalną, rekreacyjną  oraz akademicką Poznania. 

Dwudniowy pobyt obejmował zwiedzenie najważniejszych atrakcji turystycznych 

Poznania, wizytę w Urzędzie Miasta oraz w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu.   

 Spotkanie z delegacją z Hamburga  

18 kwietnia 2019 r. Katarzyna Kierzek-Koperska, Zastępczyni Prezydenta Miasta 

Poznania,  spotkała się z delegacją z Hamburga, na której czele stała pani dr Dorothee 

Stapelfeldt - Minister ds. Rozwoju Miasta i Mieszkalnictwa. Wizyta studyjna 

przedstawicieli miasta Hamburg realizowana była we współpracy z Muzeum 

Archeologicznym w Poznaniu. W jej trakcie goście zwiedzili Bramę Poznania  

oraz Rezerwat Archeologiczny Genius loci. Celem wizyty było zapoznanie  

się z osiągnięciami Poznania w dziedzinie prezentowania szerokiej publiczności 

reliktów odległej przeszłości miasta. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele 

Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej oraz Miejskiej Pracowni 

Urbanistycznej.  

 Wizyta gości z Laatzen 

15 maja 2019 r. w Urzędzie Miasta Poznania gościli przedstawiciele Chrześcijańskiego 

Związku Seniorów z Laatzen, koło Hanoweru. W trakcie swojej wizyty goście spotkali 

się z przedstawicielkami Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Centrum 
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Inicjatyw Senioralnych. Zaprezentowana została poznańska polityka senioralna  

oraz szeroka oferta kierowana w Poznaniu do seniorów. 

 Okrągły Stół Poznań Berlin 

17 czerwca 2019 r. Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy 

Międzynarodowej  Iwona Matuszczak-Szulc wzięła udział w spotkaniu Okrągłego Stołu 

„Poznań Berlin” organizowanym w Berlinie. Zagadnienia współpracy dotyczyły 

m.in. turystyki, ochrony środowiska, współpracy uniwersyteckiej i aktywności 

sportowej. Wszystkie zagadnienia zaprezentowane przez stronę polską spotkały  

się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli strony niemieckiej, która zobowiązała 

się do przekazania szczegółów instytucjom, które mogłyby być zainteresowane 

ich realizacją.  

 

II. Kontakty instytucjonalne, udział miasta w krajowych i zagranicznych 

organizacjach samorządowych, fundacjach i stowarzyszeniach 

W 2019 r. Miasto współpracowało m.in. z następującymi instytucjami: Związkiem 

Miast Polskich, Unią Metropolii Polskich, Fundacją Poznań Ille-et-Vilaine, 

EUROCITIES, Klubem Strasburskim, Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, 

Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszeniem 

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Konwentem Starostów 

Wielkopolskich oraz Młodzieżową Radą Konsultacyjną przy Prezydencie Miasta 

Poznania. W ramach działań utrzymywano stały kontakt w wymienionymi 

organizacjami, uczestniczono w posiedzeniach, spotkaniach, naradach i konferencjach.  

Najbardziej intensywna współpraca prowadzona była w ramach Metropolii Poznań. 

Prezydent Jacek Jaśkowiak jest Prezesem Stowarzyszenia Metropolia Poznań,  

a priorytetowymi obszarami współpracy w 2019 r., poza realizacją Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych, były działania na rzecz rozwoju Poznańskiej Kolei 

Metropolitalnej, a także współpraca na rzecz poprawy jakości powietrza. Antysmogowy 

projekt edukacyjny z końcem 2019 roku dał pierwszy pełen obraz zanieczyszczeń  

w Poznaniu i okolicach. Zestawy mierzące i pokazujące wyniki pomiarów (poziom 

pyłów PM 10 i PM 2,5) były zamontowane w 211 szkołach na terenie Metropolii 

Poznań (w tym 86 w Poznaniu). Uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy mogli na bieżąco 

monitorować jakość powietrza, a wyniki pomiarów śledzić na stronie projektu 
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Edukacyjnej Sieci Antysmogowej. W 2019 roku Rada Metropolii obradowała 3 razy, 

podejmując 8 uchwał, natomiast Zarząd spotkał się 7 razy – podjęto 12 uchwał. 

W ramach stowarzyszenia EUROCITIES Prezydent Miasta Poznania uczestniczył  

w Drugim Szczycie Burmistrzów w Brukseli (20-21.03.2019), podczas którego 

reprezentanci władz największych europejskich miast dyskutowali m.in. o zwiększeniu 

zaangażowania obywateli w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W listopadzie 

natomiast, Prezydent uczestniczył w dorocznym Walnym Zebraniu Członków 

EUROCITIES i towarzyszącej mu konferencji pt.: „Europe at crossroads”.  

Prezydent Poznania (od 25 marca 2019 r.) jest także członkiem Zarządu Unii Metropolii 

Polskich – fundacji zrzeszającej 12 czołowych polskich miast. Przedstawiciele miast 

zasiadają w problemowych komisjach i zespołach wypracowując rekomendacje działań 

dla Zarządu i Rady Unii. Rekomendacje przekładają się na stanowiska przedkładane 

następnie rządowi – bezpośrednio ministerstwom lub za pośrednictwem Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

 Polsko-niemiecka inicjatywa „Partnerstwo Odra” i Komitet ds. Współpracy 

Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy 

Regionalnej i Przygranicznej: 

W 2019 r. Miasto Poznań uczestniczyło w dwóch konferencjach na temat 

transgranicznych połączeń kolejowych między Niemcami i Polską w ramach polsko-

niemieckiej inicjatywy Partnerstwo Odra. Inicjatywa ta służy pogłębieniu powiązań 

politycznych, gospodarczych i infrastrukturalnych między regionami po obu stronach 

Odry i Nysy Łużyckiej. Głównym jej celem jest współpraca w zakresie gospodarki, 

turystyki, transportu, infrastruktury oraz nauki i badań naukowych. Podczas spotkań 

przedstawiono projekty rozwijania transgranicznych połączeń kolejowych  

oraz perspektywy ich dalszego rozwoju. Zwiększenie i polepszenie dostępności 

transportu kolejowego dla mieszkańców i biznesu ma korzystny wpływ na rozwój 

gospodarki wszystkich regionów przez które przebiegają linie kolejowe.    

Jako uczestnik inicjatywy Partnerstwo Odra, Miasto Poznań uczestniczy w pracach 

Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji 

Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. W 2019r. 

skoncentrowano się tematach dotyczących polskich i niemieckich dobrych praktykach 

wykorzystania funduszy unijnych oraz projektach kultury pamięci z perspektywy 

niemieckiej i polskiej.  
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III. Wdrożenie Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

1. III Forum Rozwoju Miast 

W dniach 10-11 września 2019 r., na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich 

odbyło się III Forum Rozwoju Miast, pod hasłem „Ludzie, środowisko, technologia”.  

W tym roku punktem wyjścia międzynarodowej konferencji był człowiek - mieszkaniec 

smart city, jego potrzeby i oczekiwania. Tematami wiodącymi wydarzenia były inteligentne 

rozwiązania włączające mieszkańców, inteligentne formy komunikacji społecznej  

oraz inteligentne, czyste technologie energetyczne.  

W Forum wzięli udział eksperci, naukowcy i studenci, a także przedstawiciele władz miast 

i regionów oraz mieszkańcy. Gościem specjalnym forum był Charles Montgomery  

z Vancouver, wielokrotnie nagradzany autor, urbanista i lider zespołu kreującego 

szczęśliwsze miasta na całym świecie, autor książki Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze 

życie, zmieniając nasze miasta, stanowiącej receptę na szczęśliwe miasto. Wśród 

zaproszonych prelegentek i prelegentów znaleźli się eksperci m.in. z Wiednia, 

Amsterdamu, Hanoweru, Rzymu, Brukseli, Londynu, Shenzen, a także Warszawy  

i Poznania. Łącznie w obu dniach konferencji udział wzięło ponad 300 osób.. Więcej 

informacji i zdjęć nt. forum znajduje się na stronie: www.forumrozwojumiast.poznan.pl  

2. Kampania promocyjna zachęcająca mieszkańców do rozliczania podatków  

w Poznaniu 

W marcu i kwietniu 2019 r. prowadzono szeroką kampanię promocyjną zachęcającą 

mieszkańców do rozliczania podatków w mieście. W ramach kampanii przeprowadzono  

12 warsztatów z przedstawicielami różnych grup mieszkańców, przygotowano system 

identyfikacji wizualnej kampanii, na bazie której opracowano szereg projektów graficznych 

do wykorzystania w komunikacji. Kampanie realizowano m.in. poprzez plakaty reklamowe 

rozmieszczone w przestrzeni miejskiej (na wiatach przystankowych, słupach reklamowych, 

cityligtach oraz w uczelniach i akademikach), banery w Internecie (na stronach olx.pl, 

jakdojade.pl, pracuj.pl oraz grupy WP), filmy wyświetlane w środkach komunikacji 

miejskiej oraz ulotki w uczelniach poznańskich, domach studenckich, placówkach 

podległych POSiR, w Urzędzie Miasta i instytucjach kultury. Ponadto utworzono nową 

stronę internetową www.glanc.poznan.pl, będącą częścią kampanii dotyczącej promocji 

płacenia podatków w Poznaniu. Strona przedstawia katalog korzyści, jakie podatnicy mogą 

uzyskać rozliczając tu swój podatek oraz informuje jak krok po kroku zmienić adres 

rozliczenia. Na stronie zawarto podpowiedzi, jak załatwić również inne sprawy miejskie: 
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dopisać się do spisu wyborców i zagłosować w wyborach w Poznaniu, zameldować  

się na pobyt stały lub czasowy (eMeldunek), założyć profil zaufany przez portal bankowy, 

wybrać lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, uzyskać zniżki w transporcie publicznym 

dla dorosłych i uczniów, uzyskać 600 zł dofinansowania do żłobka niepublicznego 

lub przekazać 1% podatku na poznańską organizację. 

3. Prace Zespołu Think Tank 

Kontynuowano prace Zespołu Think Tank, który jako element struktury wdrażania Strategii 

2020+, jest z założenia niezależnym komitetem doradczym o charakterze non profit, 

funkcjonującym przy Wydziale Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, 

zajmującym się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych. Do celów 

działalności Think Tanku należą: wzmacnianie debaty publicznej w mieście i tworzenie  

dla niej nowych form,  poszukiwanie sposobów rozwiązania problemów społecznych, 

konsulting oraz dostarczanie liderom samorządowym syntetycznej wiedzy, przydatnej przy 

podejmowaniu decyzji. Do prac w ramach Zespołu zaproszeni zostali specjaliści 

reprezentujący różne dziedziny i aspekty życia w mieście - naukowcy, przedsiębiorcy  

i aktywiści - osoby mogące wnieść duży wkład w rozwój miasta. W skład Zespołu wchodzi 

18 osób. W 2019 r. odbyły się 3 posiedzenia Zespołu Think Tank, na których dyskutowano 

takie zagadnienia, jak: urbanistyka i zieleń miejska w Poznaniu oraz założenia opracowania 

Polityki Mobilności. 

4. Prace Zespołu ds. przygotowania wytycznych dla polityk, programów 

lub rozwiązań zapewniających trwały i zrównoważony rozwój miasta 

w perspektywie rocznej i wieloletniej 

Powołany został interdyscyplinarny Zespół tematyczny składający się z przedstawicieli 

władzy uchwałodawczej i wykonawczej jako element struktury wdrażania Strategii 2020+, 

funkcjonujący przy Wydziale Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej. Celem 

Zespołu jest przygotowanie wytycznych dla polityk, programów lub rozwiązań 

zapewniających trwały i zrównoważony rozwój miasta w perspektywie rocznej 

i wieloletniej w zakresie obszarów tematycznych wpisujących się w priorytety wskazane  

w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+:  

a) środowisko naturalne i przeciwdziałanie zmianom klimatu; 

b) mobilność miejska; 

c) wsparcie innowacji i przedsiębiorczości; 

d) smart city.  
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W 2019 r. odbyło się 7 spotkań Zespołu,  na których dyskutowano takie zagadnienia, 

jak: kotły/piece znajdujące się w zasobach komunalnych, opalanych na paliwa stałe oraz 

obiekty przewidziane do termomodernizacji; obsługa komunikacją miejską szpitali 

na terenie miasta Poznania; kompleksowe, ogólnomiejskie podejście do zagadnienia OZE 

w tym audyty w odniesieniu do jednostek urzędu oraz mjo; termomodernizacja obiektów 

miejskich: statystyka oraz podstawowe problemy; bezpieczne i komfortowe dojście  

do placówek medycznych, w szczególności szpitali; harmonogram działań związanych  

z termomodernizacją, prac dotyczących OZE, planowanego ujednolicenia audytów 

energetycznych, prac dotyczących przygotowania własnej sieci przesyłu energii; 

skomunikowanie placówek medycznych w rozumieniu sieciowo-transportowym: 

wyznaczenie celów i kamieni milowych; zużycie plastiku oraz papieru w Urzędzie Miasta 

i jednostkach miejskich; zalecenia dotyczące publikacji, przesyłania zaproszeń, używania 

papieru w urzędzie; możliwości instalacji poidełek w szkołach; bezpieczne dojście do szkół; 

zmiany klimatyczne; Miasta a zmiany klimatu: monitorowanie i ograniczanie emisji gazów 

cieplarnianych. 

5. Integrowanie procesu zarządzania strategicznego i wieloletniego planowania 

finansowego  

Realizując funkcję Sekretariatu Komitetu Sterującego Wydział Rozwoju Miasta  

i Współpracy Międzynarodowej organizował posiedzenia Komitetu, odpowiedzialnego  

za integrację procesu zarządzania strategicznego z wieloletnim planowaniem budżetowym.  

W 2019 r. odbyło się 20 posiedzeń Komitetu Sterującego. Ustalono nowy harmonogram 

prac opracowaniem projektu budżetu miasta na 2020 rok, w zakresie wydatków 

majątkowych oraz WPF na kolejne lata. W I półroczu 2019 r. prace KS koncentrowały  

się przede wszystkim na omówieniu zgłoszonych priorytetowych projektów 

inwestycyjnych – nowych na kolejne 5 lat, ustalaniu hierarchii i wskazaniu priorytetowych 

zadań inwestycyjnych w poszczególnych dziedzinach zarządzania w skali całego miasta 

oraz omówieniu projektów kontynuowanych tzw. „krytycznych”, tj. projektów, których 

realizacja wiąże się z ryzykiem niedoszacowania i koniecznością wnioskowania 

o zwiększenie nakładów niezbędnych do zakończenia tych projektów. W II półroczu 

2019 r. posiedzenia KS związane były w głównej mierze z pracami nad projektem budżetu 

miasta na 2020 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata. Wśród 

dyskutowanych zagadnień nadrzędne miejsce zajmowały problemy związane  

z zakresem planowanych przedsięwzięć, możliwościami zbilansowania wkładu  
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do projektów planowanych do dofinansowania w okresie programowania UE 2014-2022,  

a także ryzyka, które wiążą się z uwarunkowaniami zewnętrznymi, mogącymi mieć wpływ 

na terminowość i sprawność realizacji inwestycji wieloletnich.  

6. Monitoring Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

31 maja 2019 r. Radzie Miasta Poznania przekazano Raport o stanie miasta Poznania  

za 2018 rok, który został poddany debacie i głosowaniu nad przyjęciem votum zaufania 

dla Prezydenta na sesji absolutoryjnej. Częścią składową raportu były sprawozdania  

z wdrażania w 2018 r. Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ (raport z monitoringu) 

oraz programów i polityk sektorowych realizowanych w mieście. 

IV. Analizowanie trendów rozwojowych oraz formułowanie celów i priorytetów 

rozwoju miasta i Metropolii Poznań 

Wydział Rozwoju Miasta z racji swoich interdyscyplinarnych kompetencji opracował 

szereg opinii na temat propozycji zmian aktów normatywnych, projektów programów 

operacyjnych w nowej perspektywie finansowej UE, a także projektowanych zmian  

w zarządzeniach Prezydenta Miasta Poznania. Wśród nich wymienić należy: 

 uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

i innych ustaw,  

 uwagi do projektu ustawy o kooperatywach mieszkaniowych, 

 uwagi do projektu Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2030, 

 uczestnictwo w konsultacjach prowadzonych przez Ministra Funduszy i Polityki 

Regionalnej w sprawie wypracowania najbardziej optymalnego mechanizmu 

wspierania strategicznych projektów z zakresu kultury na poziomie krajowego 

programu operacyjnego poprzez instrumenty terytorialne oparte na lokalnych 

strategiach rozwoju.  

V. Koordynowanie uczestnictwa miasta w krajowych i zagranicznych rankingach 

i konkursach 

W 2019 r. Miasto Poznań zostało wysoko ocenione w TOP5 w krajowych rankingach  

i konkursach, m.in.: Miasto otwarte na ludzi, Nagroda Biznesu Sportowego Demes, 

Najbardziej Innowacyjne Miasto w Polsce, Outsourcing Stars, Perły Samorządu, Ranking 

Miast Premium Brand, Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego. Poznań został także 

ujęty w prestiżowych międzynarodowych rankingach miast, jak m.in. Best European 

Destinations, Business Friendly City, City Foreign Direct Investment Strategy, Quality 

of Life, Gender Equal Cities, Travel Lemming Emerging Destination Award. W 2019 r. 
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aplikacja Miasta Poznania w konkursie European Youth Capital 2022, organizowanym 

przez European Youth Forum, została zakwalifikowana do finału. Kolejna aplikacja 

Poznania do konkursu European Green Capital 2023, przygotowywana od 2019 r., przeszła 

etap formalny i jest w trakcie oceny. 

VI. Koordynowanie procesu oceny wiarygodności kredytowej miasta 

W 2019 r. agencja Fitch Ratings dwukrotnie, 5 kwietnia i 20 września, potwierdziła wysoką 

ocenę wiarygodności kredytowej Miasta Poznania na poziomie A- z prognozą stabilną.  

Jest to najwyższa możliwa do uzyskania przez polski samorząd ocena ratingowa tej agencji, 

równa ocenie wiarygodności kredytowej kraju. Oznacza ona, że Miasto posiada bardzo 

wysoką zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. 

Niezmieniona ocena wiarygodności kredytowej odzwierciedla stałą opinię agencji Fitch 

Ratings o mocnych wynikach operacyjnych Miasta, umiarkowanym zadłużeniu 

bezpośrednim oraz dobrze rozwiniętej, bogatej i zdywersyfikowanej gospodarce Poznania 

z PKB na mieszkańca dwukrotnie wyższym od średniej krajowej oraz najniższą wśród 

polskich miast stopą bezrobocia. W 2019 r. rating Miasta Poznania został także 

potwierdzony przez agencję ratingową Moody’s Investors Service, która opublikowała 

komunikat o utrzymaniu wysokiej oceny wiarygodności kredytowej Poznania 15 lutego 

(ocena A3 z prognozą stabilną). Także ta agencja wskazuje na dobre wyniki operacyjne, 

umiarkowane zadłużenia budżetu Miasta oraz silną i zróżnicowaną gospodarkę lokalną. 

VII. Współpraca ze środowiskiem akademickim i naukowym 

1. Wykłady otwarte wybitnych naukowców 

Realizowano program dofinansowania wykładów otwartych wybitnych naukowców, 

artystów i specjalistów na poznańskich uczelniach. W 2019 r., dzięki dofinansowaniu 

Miasta, zorganizowano 25 wykładów wybitnych wykładowców z różnych stron świata;  

w których uczestniczyło ok. 3 tys. słuchaczy. Goście wygłosili w Poznaniu wykłady otwarte 

m.in. z takich dziedzin, jak: nauki społeczne, sztuka, historia, finanse, lingwistyka, nauki 

polityczne, meteorologia, prawo, chemia materiałowa. biochemia, amerykanistyka, 

inżynieria środowiska, nauki o zarządzaniu, czy językoznawstwo.  

2. Konkurs ‘Nagroda Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę 

doktorską" i "Nagroda Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę 

magisterską". 

Rozstrzygnięto XV edycję Konkursu „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę 

doktorską" i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską". W edycji 
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2018/2019 na Konkurs wpłynęło 120 prac dyplomowych, w tym 47 rozpraw doktorskich  

i 73 prace magisterskie. Decyzją Kapituły Nagrody w kategorii prac doktorskich przyznano 

3 równorzędne nagrody w wysokości 8.000,00 zł oraz 5 honorowych wyróżnień, 

zaś w kategorii prac magisterskich 3 równorzędne nagrody w wysokości 4.000,00 zł oraz  

6 honorowych wyróżnień. 24 kwietnia 2019 r. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyła 

się uroczystość oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu. Nagrody i wyróżnienia 

wręczyli Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak oraz zastępczyni prezydenta 

Poznania – Katarzyna Kierzek Koperska. W listopadzie 2019 r. zakończono przyjmowanie 

wniosków w XVI edycji konkursu „Nagroda Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniającą 

się pracę doktorską" i „Nagroda Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę 

magisterską". W konkursie spłynęło 118 wniosków – 66 prace magisterskie i 52 prac 

doktorskich.  

3. Stypendia dla studentów – laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych 

podejmujących studia w Poznaniu 

W miesiącach styczeń – czerwiec 2019 r. kontynuowano wypłaty stypendiów 

dla Stypendystów z edycji 2018/2019. W kwietniu 2019 r. rozpoczęto XII edycję programu 

stypendialnego. Na konkurs wpłynęło 48 aplikacji, osób reprezentujących w sumie 

13 olimpiad przedmiotowych, w tym 20 laureatów oraz 28 finalistów (kilka osób uzyskało 

tytuł laureata lub finalisty w więcej niż jednej olimpiadzie). Zgodnie z rekomendacją Rady 

Akademickiego i Naukowego Poznania, od października 2019 r. do czerwca 2020 r. 

comiesięczne stypendium w wysokości 1.400 zł brutto otrzymało 20 laureatów, natomiast 

stypendium w wysokości 1.300 zł brutto otrzymało 18 finalistów ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych. Łącznie przyznano Stypendium 38 osobom. 24 października 2019 r. 

zorganizowano uroczystą galę wręczenia stypendiów, z udziałem Prezydenta Miasta 

Poznania, zastępczyni Prezydenta, Przewodniczącego Rady Miasta Poznania, 

przedstawicieli uczelni oraz Rady Akademickiego i Naukowego Poznania. 

4. Nagroda Naukowa Miasta Poznania, stypendia dla młodych badaczy 

W 2019 r. do Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej spłynęło  

6 wniosków o przyznanie Nagrody Naukowej Miasta Poznania oraz 71 wniosków  

o przyznanie stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego.  

24 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania, 

pod przewodnictwem prof. dr hab. Stanisława Lorenca, na którym wybrano laureata 

Nagrody Naukowej Miasta Poznania. Przyznano jedną Nagrodę w wysokości 60.000 zł. 
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Laureatem XXIX Nagrody Naukowej Miasta Poznania został Pan prof. dr Michał Jerzy 

Michałowski za znalezienie brakującego elementu wybuchających gwiazd za pomocą 

poznańskiego Teleskopu Spektroskopowego oraz za odkrycie dużej ilości gazu atomowego 

w pobliżu miejsca wybuchu supernowej. Podczas posiedzenia wybrano także  12 laureatów 

stypendium dla młodych badaczy, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Wysokość 

stypendium wyniosła 5.000 zł. Stypendium wypłacone zostało jednorazowo. Gala 

oficjalnego wręczenia stypendiów odbyła się 24 czerwca 2019 r. w Sali Białej Urzędu 

Miasta. 

5. Działania, w których promowany jest „Akademicki Poznań” 

 Wizyty w szkołach średnich w Polsce pn. „Poznań przyciąga” 

Od listopada do grudnia 2019 r. zrealizowano cykl spotkań informacyjno-promocyjnych 

w szkołach średnich w Polsce w ramach akcji „Poznań Przyciąga”. Celem akcji było 

zachęcenie młodzieży do podjęcia studiów w Poznaniu. Przedstawiciele Miasta 

odwiedzili 50 szkół w 31 miastach w 7 województwach: wielkopolskim, dolnośląskim, 

opolskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim i zachodniopomorskim. W trakcie 

spotkań uczniowie poznali ofertę Poznania dla ludzi młodych oraz ofertę studiów 

poznańskich uczelni. W spotkaniach wzięło udział niemal 3,8 tys. uczniów. Maturzyści 

zostali objęci badaniem ankietowym dot. preferencji studiowania. Wzmocnieniem 

tegorocznej akcji była inicjatywa czterech poznańskich uczelni: Uniwersytetu  

im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 

Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Politechniki Poznańskiej, które zorganizowały 

dodatkowe spotkania pod hasłem „Poznań Przyciąga” w 30 szkołach na terenie 

województw: podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz lubelskiego. 

 Kampania internetowa „Poznań przyciąga”  

Równolegle do akcji spotkań w szkołach, w miesiącach październik – grudzień, 

prowadzono kampanię promocyjną pod hasłem „Poznań Przyciąga” w mediach 

społecznościowych (na profilu „Poznań Przyciąga” na Facebooku)  kierowaną  

do polskich maturzystów. Opublikowane posty wygenerowały łączny zasięg  

na poziomie 536, 4 tys. użytkowników  i zostały wyświetlone ponad 2,8 mln razy.  

W ramach kampanii działa także strona internetowa www.poznanprzyciaga.pl, na której 

osoby zainteresowane studiami w stolicy Wielkopolski mogą znaleźć wszystkie 

niezbędne informacje dotyczące oferty akademickiej Poznania, pobrać poradnik 
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maturzysty, który ułatwi im przygotowania do egzaminu dojrzałości, a także wypełnić 

test preferencji zawodowych.  

 Projekt „Ambasador Akademickiego Poznania” 

W ramach projektu „Ambasador Akademickiego Poznania”, w 2019 r.  Ambasadorzy 

włączeni zostali w promocję Poznania poprzez udział w Targach Edukacyjnych  

w Poznaniu oraz rozpowszechnianie materiałów promocyjnych podczas zagranicznych 

stypendiów. 12 grudnia 2019 r. w Baraku Kultury odbyło się spotkanie świąteczne 

Ambasadorów Akademickiego Poznania. Uroczysta kolacja została poprzedzona 

przedstawieniem teatralnym. 

 Akademicki Poznań na targach edukacyjnych krajowych 

 Akademicki Poznań na Targach Edukacyjnych 2019 

W dniach 1-3 marca 2019 r. Miasto Poznań wzięło udział w XXIII Targach 

Edukacyjnych na Międzynarodowych Targach Poznańskich - największym tego typu 

wydarzeniu w kraju. W pawilonie szkół wyższych, na ok. 500 metrach kwadratowych 

można było zwiedzić stoiska i zapoznać się z ofertą akademicką Miasta Poznania oraz 

poznańskich uczelni publicznych. Przedstawiciele Miasta zachęcali do podjęcia studiów 

w Poznaniu oraz informowali o ofercie akademickiej Miasta.. Nie zabrakło również 

miejsca do wypoczynku zorganizowanego przez Miasto Poznań. 

 Akademicki Poznań na Salonie Maturzystów 2019 

W dniach 23-24 września 2019 r. podczas Salonu Maturzystów 2019 w Poznaniu, 

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej zorganizował w Centrum 

Wystawienniczo-Kongresowym Politechniki Poznańskiej stoiska Miasta oraz 

poznańskich uczelni publicznych (UAM, UEP, UP, UMP). Na stoisku Miasta 

informowano o ofercie Akademickiego Poznania dla studentów oraz rozdawano 

materiały promocyjne i turystyczne o mieście. Podczas targów swoją ofertę 

przedstawiły szkoły wyższe nie tylko z całego regionu, ale także z innych województw. 

Prezentacjom uczelni towarzyszyły wykłady ekspertów Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej w Poznaniu na temat zasad, jakie będą obowiązywać na egzaminie 

maturalnym w 2019 r. Targi edukacyjne odwiedziło ok. 8 tys. maturzystów  

z województwa wielkopolskiego. 

 Wortal www.poznan.pl/studia i www.studyin.poznan.pl 

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej  na bieżąco redagował strony 

internetowe w wersji polskiej i angielskiej kierowane do środowiska akademickiego. 
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 Promocja w mediach społecznościowych  

W 2019 r. uruchomiono profil „Poznań Przyciąga” dedykowany potencjalnym i obecnym 

polskim studentom na poznańskich uczelniach oraz „Study in Poznań”, dedykowany 

studentom zagranicznym studiującym w Poznaniu.  

6. Projekt „Study in Poznań” 

 Posiedzenia Zespołu oraz spotkania w ramach „Study in Poznań”  

 25 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie Zespołu Study in Poznań składającego  

się z przedstawicieli uczelni poznańskich oraz Miasta. W trakcie spotkania 

omówiono m.in. udział w tegorocznych  międzynarodowych targach edukacyjnych 

w Gruzji i na Ukrainie, potrzeby uczelni w zakresie szkoleń z legalizacji pobytu oraz 

zatrudniania studentów i absolwentów zagranicznych oraz zmiany w zakresie 

materiałów promocyjno-informacyjnych oferowanych studentom zagranicznym.   

 29 maja 2019 r. w Urzędzie Miasta Poznania odbył się warsztat ze studentami 

zagranicznymi których celem było omówienie dotychczasowej promocji Poznania 

jako miasta wielokulturowego oraz kwestia problemów z jakimi spotykają  

się studenci z zagranicy. 

 30 maja 2019 r. w Urzędzie Miasta Poznania odbyło się szkolenie dla pracowników 

działów współpracy międzynarodowej poznańskich uczelni pt. „Legalizacja pobytu 

studentów z zagranicy – zmiany w ustawie o cudzoziemcach”. 

 12 czerwca 2019 r. przedstawicielki Wydziału Rozwoju i Współpracy 

Międzynarodowej reprezentowały Miasto Poznań na „Dniu otwartym  

dla cudzoziemców” organizowanym przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.  

Na specjalnie przygotowanym stoisku można było zapoznać się z ofertą miasta 

skierowaną do osób z zagranicy. Została również wygłoszona prelekcja o mieście. 

 13 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miasta Poznania odbyło się spotkanie ze studentami 

Wydziału Anglistyki UAM, podsumowujące zaangażowanie studentów  

i pracowników naukowych Wydziału w tłumaczenie comiesięcznego Afisza 

(informatora kulturalnego Miasta Poznania) na język angielski. W spotkaniu 

uczestniczyły przedstawicielki Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy 

Międzynarodowej, Wydziału Kultury oraz WM Posnania. Studenci otrzymali 

pisemne podziękowania oraz wejściówki na wydarzenia kulturalne org. przez 

poznańskie instytucje kultury.   
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 6 września 2019 r. Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy 

Międzynarodowej wzięła udział w spotkaniu Koalicji wokół kampanii „Ready 

Study Go! Poland” org. przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej  

przy MNiSW. Celem spotkania było podsumowanie działań podejmowanych przez 

NAWA w roku 2019 oraz zaplanowanie działań w obszarze zagranicznej promocji 

szkolnictwa wyższego na 2020 rok. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: 

KRASP, IROs Forum, EAIE, EUPRIO, PRom, Study in Poznan, Study in Lublin, 

Study in Pomorze, Study in Krakow, Teraz Wrocław, EUPRIO oraz  EAIE.  

 8 października 2019 r. w Urzędzie Miasta Poznania zorganizowano spotkanie 

dla grupy młodzieży z Ukrainy, która odwiedziła Poznań w ramach projektu 

Ukraińsko-Polskiej Szkoły Młodzieżowej Turystyki „Podróżuj i szanuj!”, 

realizowanego przez Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet im. Pawła Tyczyny 

w Humaniu. Przedstawiciele Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy 

Międzynarodowej przedstawili gościom ofertę akademicką Poznania.  

 22 października 2019 r. w Urzędzie Miasta Poznania odbyło się posiedzenie Zespołu 

Study in Poznań. Tematyka spotkania dotyczyła integracji studentów polskich  

i zagranicznych. Tego samego dnia zorganizowano szkolenie dla pracowników 

działów współpracy z zagranicą poznańskich uczelni. Tematyka szkolenia 

obejmowała mobilność krótkoterminową i długoterminową studentów  

i naukowców. 

 25 października 2019 r. w Urzędzie Miasta Poznania, przy współpracy z Wyższą 

Szkołą Bankową, zorganizowano spotkanie informacyjne dla rekruterów studentów 

zagranicznych. Do Poznania przyjechała grupa kilkudziesięciu zagranicznych 

rekruterów z krajów Europy Wschodniej. Ofertę Miasta dla studentów przedstawiły 

przedstawicielki Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej oraz 

Biura Obsługi Inwestorów.  

 W dniach 13 listopada i 11 grudnia 2019 r. Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy 

Międzynarodowej współorganizował spotkania pod hasłem „Study in Poznań”  

z prorektorami poznańskich uczelni publicznych. Tematyka spotkań obejowała 

aktualizację Strategii Akademickiego Poznania, działania antydyskyrminacyjne  

na uczelniach, promocję poznańskich uczelni na arenie międzynarodowej, 

współpracę międzyuczelnianą, wzmacanianie internacjonalizacji oraz otwarcie 

uczelni na wielokulturowość. 
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 „Study in Poznań” - promocja poznańskiego ośrodka akademickiego w ramach 

zagranicznych targów edukacyjnych:  

 Kijów (Ukraina), 12-13 kwietnia 2019 – zorganizowanie przez Miasto stoiska 

poznańskiego  pod nazwą „Study in Poznań” na międzynarodowych targach 

edukacyjnych "Osvita ta karira". Na stoisku "Study in Poznań" obecni byli 

przedstawiciele 10 uczelni.  

 Kijów (Ukraina), 15-16 listopada 2019 – zorganizowanie przez Miasto stoiska 

poznańskiego  pod nazwą „Study in Poznań” na międzynarodowych targach 

edukacyjnych „Education abroad”. Na stoisku "Study in Poznań" obecni byli 

przedstawiciele 7 uczelni. 

 Działania służące integracji studentów polskich i zagranicznych 

Dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi, zrealizowano warsztaty 

antydyskryminacyjne dla pracowników oraz studentów poznańskich uczelni, przygotowano 

kompendium wiedzy o prawach przysługujących studentowi zagranicznemu w Polsce, 

zorganizowano otwarte spotkania informacyjne dla studentów zagranicznych poznańskich 

uczelni oraz wydarzenie „Poznań Silent Night”, integrujące studentów zagranicznych  

ze społecznością Poznania.  

 „Study in Poznań” podczas Orientation Days dla studentów zagranicznych 

W ramach tzw. „Orientation Days” organizowanych w ciągu roku na poznańskich 

uczelniach w celu przywitania studentów zagranicznych i przedstawienia im praktycznych 

informacji o mieście i uczelni, przedstawiciele Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy 

Międzynarodowej w ramach prezentacji „Study in Poznań" przedstawiali studentom ofertę 

akademicką, turystyczną, naukową, kulturalną, rekreacyjną i sportową Poznania. W 2019 r. 

przedstawiciele Miasta gościli na 5 „Orientation Days”.  

 Euroasmus and Friends Cup 2019 

30 maja 2019 r. w Ośrodku Przywodnym Rataje na os. Piastowskim odbyła się 8. edycja 

międzynarodowego turnieju piłkarskiego Euroasmus and Friends Cup 2019, którego 

Maisto Poznań jest Parterem. Wydarzenie miało charakter całodniowego 

międzynarodowego pikniku. Zawodnicy z Wietnamu, Etiopii, Ukrainy, Hiszpanii, Grecji, 

Iranu, Zimbabwe i Polski rywalizowali ze sobą w dziesięcioosobowych drużynach 

składających się z międzynarodowych studentów studiujących w Poznaniu. Pierwsze 

miejsce zajęła drużyna z Grecji, drugie zespół z Hiszpanii, zaś trzecie drużyna z Ukrainy. 
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Wydarzenie organizowane było przy wsparciu poznańskich uczelni oraz Erasmus Student 

Network. 

VIII. Działania na rzecz młodzieży 

 Fundusz Samorządów Uczniowskich 

W 2019 r., zrealizowano II edycję konkursu „Fundusz Samorządów Uczniowskich”, który 

umożliwia poznańskiej młodzieży uzyskać środki na realizację własnych pomysłów. 

Konkurs adresowany jest do uczniów poznańskich szkół średnich. Jego celem jest wsparcie 

działań młodych poznaniaków zaangażowanych w rozwój swojej szkoły i w życie miasta.  

Przed złożeniem przez szkoły aplikacji, Samorządy Uczniowskie, pod okiem opiekunów  

i przy wsparciu merytorycznym przedstawicieli Miasta, uczyły się podczas warsztatów 

pozyskiwać dofinansowanie na projekty związane np. z zainteresowaniami naukowymi, 

kształtowaniem postaw obywatelskich, wydarzeniami edukacyjno-kulturalnymi 

lub integracją uczniów. Wnioski o dofinansowanie projektów młodzieży złożyło 28 szkół, 

które otrzymały środki w wysokości do 2.000 zł na projekt. Dzięki środkom Miasta 

młodzież zrealizowała m.in. różnorodne warsztaty i projekty edukacyjne, wydarzenia 

sportowe oraz spotkania tematyczne. W kilku szkołach powstały atrakcyjne dla uczniów 

strefy wypoczynku. 

 Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji i integracji młodzieży  

W 2019 r. kontynuowano system wspierania organizacji pozarządowych w formie dotacji 

przyznawanych przez Urząd Miasta Poznania (tzw. „małe granty”) w obszarze publicznym: 

„Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”, 

obejmującym projekty mające na celu integracje i aktywizację młodzieży,  

w tym środowiska studenckiego poznańskich uczelni. Dzięki wsparciu Miasta zrealizowano 

takie inicjatywy, jak: II Poznański Kongres Samorządów Uczniowskich, szkolenie 

Młodzieżowych Rad „Time4youth”, międzynarodowe forum młodzieży „Przyszłość 

bez granic”, XXIV Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Architektury 2019 Poznań,  

Rozlicz PIT tam gdzie mieszkasz i rozwijaj miasto, w którym żyjesz, Centrum Projektów 

Akademickich, „Kierunek szacunek”, „Akademia równości”, Zagraniczny student  

w Poznaniu, czy „Poznań Silent Night”.  

 Współpraca z  Młodzieżową Radą Miasta Poznania 

W  2019 r. odbyło się 9 sesji Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. W II półroczu 2019 r. 

przeprowadzone zostały wybory uzupełniające w III kadencji Rady. Podczas sesji  

4 listopada wybrano nowe Prezydium. Powołane zostały Komisje MRMP zajmujące  
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się poszczególnymi zagadnieniami związanymi z reprezentowaniem młodzieży: Komisja 

ds. Samorządów Uczniowskich, Komisja ds. organizacji Kongresu Samorządów 

Uczniowskich, Komisja ds. współpracy międzynarodowej, Komisja ds. Miejskich  

i Urbanistycznych. Ponadto MRMP realizowała takie wydarzenia i projekty, jak: Poznański 

Kongres Samorządów Uczniowskich, Ogólnokrajowe Szkolenie Młodzieżowych Rad 

„Time 4 Youth 2019” , projekty „Poznaj urząd” i „Poznaj miasto”, spotkanie dla młodzieży 

promujące wybory do Parlamentu Europejskiego, „Sprzątanie Warty”, czy „Uczniowski 

okrągły stół”. MRMP zdobyła tytuł najlepszej młodzieżowej rady w Polsce 2019 

w konkursie organizowanym przez Ministra Edukacji Narodowej. MRMP znalazła  

się także wśród finalistów nagrody Super Samorząd 2019 w ramach akcji Masz Głos 

organizowanej przez Fundację Batorego (wspólnie z Radą nominowane zostały władze 

miasta Poznania). Rada angażowała się w poszczególne działania Miasta Poznania. Rada 

wsparła starania Poznania o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2022 (European Youth 

Capital 2022), angażując się w przygotowanie aplikacji, a następnie starania o tytuł 

EYC2023. Przedstawiciele Rady wzięli udział m.in. w debacie „Poznań: Zrównoważony 

rozwój lokalny - perspektywa mieszkańców” 27 listopada 2019 r. organizowanej przez 

Miasto Poznań oraz UNA Poland (United Nations Association - Stowarzyszenie Narodów 

Zjednoczonych w Polsce). Rada współpracowała na bieżąco z Pełnomocniczką Prezydenta 

ds. młodzieży i współpracy akademickiej. Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy 

Międzynarodowej sprawował na bieżąco obsługę techniczną i administracyjną 

Młodzieżowej Rady. 

IX. Opracowania i publikacje 

1. Portal BaDaM www.badam.poznan.pl   

Prowadzono serwis z Bazą Danych Miasta Poznania. W 2019 r. odwiedziło go ponad  

10 tys. użytkowników, wśród których dominowali odbiorcy w wieku 25-34 lat (38%). 

Najczęściej odwiedzaną stroną był Raport o stanie miasta Poznania za 2018 r. Oprócz 

mieszkańców Poznania, najczęstszymi czytelnikami serwisu byli mieszkańcy Warszawy  

i Wrocławia. Informacje na portalu zamieszczone są w podziale na 5 zakładek:  

 01_Raport roczny: Raport o stanie miasta Poznania za 2018 rok   - zgodnie  

z zapisami ustawy od ubiegłego roku jego wydanie jest dla każdej gminy obligatoryjne. 

W Raporcie uwzględniono rozszerzony zakres Raportu zgodnie  

z Ustawą. Dokument opisuje stan rozwoju Poznania w różnych obszarach 

funkcjonowania m.in. gospodarki, innowacji i inteligentnego miasta, rynku pracy, 



234 

 

demografii, transportu, edukacji, środowiska, warunków życia, partycypacji 

publicznej, zarządzania miastem i finansów; wdrażania strategii rozwoju miasta, 

programów i polityk branżowych. 

 02_Tematy: w każdym miesiącu prezentowano nowe dane dotyczące wybranego 

zagadnienia – tematu przewodniego. Prezentowane w 2019 roku tematy to: oświata, 

studenci, wybory, mieszkania, turystyka, sport, transport, rynek pracy. Konkretne 

wskaźniki przedstawiane są na przestrzeni lat lub w porównaniu do innych miast, dzięki 

czemu są one nie tylko czystymi danymi, ale informacjami, które dają pole 

do interpretacji. Prezentowane dane ujmowane są w nowoczesnej i atrakcyjnej 

wizualnie formie infografik i wykresów. 

 03_Biuletyn: prezentowano dane dotyczące w ujęciu miesięcznym i dotyczą one m.in. 

demografii, zawieranych małżeństw, opieki nad zwierzętami w schronisku, bezrobocia, 

wynagrodzeń, ruchu rowerowego, działalności jednostek kultury i innych zagadnień 

dotyczących miasta.  

 04_Publikacje: zamieszczano raporty przedstawiające różne dziedziny życia Poznania 

i aglomeracji poznańskiej. Publikacje zamieszczone w 2019 roku to m.in. „Logistyka 

miejska" publikacja pokonferencyjna z II Forum Rozwoju Miast oraz „Obywatele 

Ukrainy w aglomeracji poznańskiej" raport z badania „Poznaj Sąsiada! Obywatele 

Ukrainy w Metropolii Poznańskiej. Dwa spojrzenia”. 

 05_Mapy:  stworzono nowa zakładkę, w której można przeglądać plany Poznania, 

plany zagospodarowania przestrzennego oraz mapy prezentujące dane tematyczne 

związane z różnymi aspektami funkcjonowania i rozwoju miasta (m.in. mieszkańcy 

wg wieku, hałas, przyroda, rewitalizacja i ochrona zabytków, mieszkalnictwo, 

transport, bezpieczeństwo). Mapy te udostępniane są w miejskim Systemie Informacji 

Przestrzennej SIP. Poprzez zakładkę można także obejrzeć model 3D Poznania 

(Trójwymiarowy Model Miasta z wizualizacją obiektów miejskich, ukształtowania 

terenu, roślinności i innych zjawisk przestrzennych) oraz panoramę Centrum Kultury 

Zamek, z lotu ptaka oraz od wewnątrz. 

2. Portal www.glanc.poznan.pl    

Utworzono nową stronę internetową będącą częścią kampanii dotyczącej promocji płacenia 

podatków w Poznaniu. Strona przedstawia katalog korzyści, jakie podatnicy mogą uzyskać 

rozliczając tu swój podatek oraz informuje jak krok po kroku zmienić adres rozliczenia.  

Na stronie zawarto podpowiedzi, jak załatwić również inne sprawy miejskie: dopisać  
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się do spisu wyborców i zagłosować w wyborach w Poznaniu, zameldować się na pobyt 

stały lub czasowy (eMeldunek), założyć profil zaufany przez portal bankowy, wybrać 

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, uzyskać zniżki w transporcie publicznym  

dla dorosłych i uczniów, uzyskać 600 zł dofinansowania do żłobka niepublicznego  

lub przekazać 1% podatku na poznańską organizację. 

3. Opracowano i dystrybuowano drogą elektroniczną 15  „Informacji sygnalnych” 

Informacje sygnalne w 2019 r. obejmowały tematy z zakresu demografii, gospodarki, rynku 

pracy, oświaty i szkolnictwa wyższego, kultury i sportu, a także cudzoziemców i pozycji 

Poznania w rankingach. 

 

Wydział Sportu 
1. Najważniejsze osiągnięcia, efekty, nagrody, wyróżnienia uzyskane przez Wydział 

w 2019 r.: 

 Poznań zajął II miejsce w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży 

- ranking tworzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki; 

 Poznań został wybrany najbardziej sportowym miastem w Polsce. Taki tytuł stolicy 

Wielkopolski przyznano na Forum Sportu i Biznesu „Sportbiz”, które odbyło  

się 13 marca 2019 w Warszawie. Pod uwagę branych było kilka czynników, spośród 

których najważniejszymi były: popularyzacja sportu w mieście, przeprowadzone 

kampanie marketingowe, współpraca ze sponsorami i sportowcami, organizacja 

wydarzeń sportowych oraz wpływ sportu na społeczeństwo; 

 Złote skrzydła dla Maratonu Poznańskiego za najlepszy Maraton w Polsce w 2019 roku 

(POSiR); 

 Nagroda Prezydenta Miasta Poznania za najlepszą ofertę partnerską w ramach 

poznańskiego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny (POSiR); 

 Tytuł Super Mister Camping 2019 dla Campingu Malta. (POSiR). 

2. Baza obiektów sportowo-rekreacyjnych wg stanu na 31.12.2019 r., w tym zmiany 

w ciągu roku (wykaz nowo otwartych i zamkniętych obiektów): 

Obiekty sportowo-rekreacyjne: 

- stadiony – 13 (w tym zmodernizowany stadion przy ul. Harcerskiej)   

- boiska i place treningowe – 511 (plus Sportowe Żegrze – PBO) (w tym 13 w ramach 

programu „Moje Boisko-Orlik 2012”) 

- hale i sale – 197  
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- pływalnie kryte -  15 (plus pływalnia kryta na os. Piastowskim) 

- kąpieliska i pływalnie odkryte – 6 

- lodowiska – 4 

- kręgielnie – 8 

- tory łucznicze / strzelnice – 6 

- przystanie wodne – 13 

- hipodrom – 1 

- tor samochodowy – 1 

- tor regatowy – 1 

- letni tor saneczkowy – 1 

- stok narciarski – 1 

- korty tenisowe –133 

- pole golfowe – 1 

- korty do squasha – 29 

- ściany wspinaczkowe – 4 

- kolejka górska „Adrenaline” – 1  

- siłownie zewnętrzne – 64  

- parki linowe – 4 

- mini boiska do gry w koszykówkę – 6 

W 2019 zostało zaplanowanych i zrealizowanych wiele inwestycji dotyczących rozbudowy 

bazy sportowej Miasta Poznań. Najważniejsze z nich to:  

- pływalnia kryta na osiedlu Piastowskim – 25 874 425,00 zł (17 220 038,00 zł 

w 2019 r.); 

- modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej – 4 267 000,00 zł; 

- wielobranżowa modernizacja kompleksu Golęcin – 2 893 660,00 zł; 

- modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka – 1 757 582,00 zł 

3. Działania w ramach upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2019 r.  

(ze szczególnym uwzględnieniem Młodzieżowych Centrów Sportu) oraz liczba 

osób, do których te działania zostały skierowane (w podziale na dzieci i młodzież 

oraz dorosłych): 

 szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo, uczestniczącej we współzawodnictwie 

sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe 
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w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra 

Sportu 

Priorytetowym zadaniem miasta realizowanym przez Wydział Sportu jest wspieranie 

organizacji stałych zajęć sportowych ukierunkowanych na określoną dyscyplinę sportową 

„Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie 

sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe w dyscyplinach 

objętych Systemem Sportu Młodzieżowego”, tzw. Młodzieżowych Centrów Sportu.  

Do Młodzieżowego Centrum Sportu uczęszcza młodzież posiadająca licencje sportowe. 

W 2019 roku w Poznaniu utworzono 108 MSC, szkolenie odbywało  

się w 57 dyscyplinach sportowych w 70 klubach sportowych. 

 poznańskie igrzyska młodzieży szkolnej 

Zadanie realizowane przez „Poznański” Szkolny Związek Sportowy od 2001 roku. 

Udział  w zawodach wzięło 64 poznańskich szkół podstawowych, 62 gimnazjalnych 44, 

ponadgimnazjalnych . We wszystkich zawodach sportowych organizowanych  

w ramach Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej uczestniczyło ponad 6 000 dziewcząt 

i chłopców. Popularyzacja dyscyplin sportowych ujętych w kalendarzu Poznańskich 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej - prowadzone od lat rozgrywki na trwałe wpisały się  

w program działań na rzecz sportu szkolnego, o czym świadczy ilość zgłoszonych drużyn 

szkolnych, a tym samym ilość uczestniczących w zawodach. Dzieci i młodzież 

rywalizowali w dyscyplinach takich jak: lekkoatletyka, indywidualne i sztafetowe biegi 

przełajowe, pływanie, piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna, halowa piłka 

nożna, tenis stołowy, unihokej, siatkówka plażowa, badminton, szachy, warcaby, aerobik 

na każdym poziomie z podziałem na dziewczęta i chłopców. Najlepsi szkolni sportowcy 

reprezentowali stolicę Wielkopolski podczas finałów wojewódzkich oraz ogólnopolskich. 

 realizacja działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez 

prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży miasta Poznania 

w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym m.in.: Nauka 

pływania dla dzieci szkół podstawowych miasta Poznania, Bezpłatne zajęcia sportowo-

rekreacyjne dla dzieci i młodzieży miasta Poznania, Poznańskie igrzyska młodzieży 

szkolnej czy Organizacja sportowej rywalizacji dla studentów poznańskich uczelni 

wyższych 

Zadanie o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży miasta Poznania realizowane 

przez Wydział Sportu adresowane jest do szerokiej populacji dzieci  
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i młodzieży zagrożonych zjawiskami patologii społecznej. W jego ramach realizowane 

są m.in. następujące projekty: nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych miasta 

Poznania, zajęcia sportowo-rekreacyjne, Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 

czy organizacja sportowej rywalizacji dla studentów poznańskich uczelni wyższych. 

Zadanie jest zgodne z uchwałą w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2019 rok. Liczba 

beneficjentów przekroczyła 20.000. Celem dofinansowywanych zajęć była przede 

wszystkim profilaktyka uniwersalna tworząca warunki, które mają na celu sprzyjać 

prawidłowemu wychowaniu i rozwojowi. Adresowana jest do całych grup bez względu 

na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów alkoholowych. Zadaniem 

tego typu działań jest przede wszystkim tworzenie nawyków prozdrowotnych, 

motywowanie do zachowań wspierających zdrowie i tworzenie warunków do zdrowej 

aktywności. Ich celem jest promocja zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji, 

a przez to zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych. Istotne jest tutaj wskazanie 

alternatywy w stosunku do postępowań ryzykownych i problemowych. Zajęcia mają 

charakter otwarty, a dzieci i młodzież mają możliwość uczęszczania regularnie, o stałych 

godzinach, na ukierunkowane ćwiczenia z kilkudziesięciu dyscyplin. Dzieci i młodzież 

brały także udział w wielu turniejach oraz zawodach wewnętrznych i zewnętrznych 

prezentując swoje umiejętności sportowe. W trakcie trwania zadania zorganizowane 

są także obozy sportowe jak również np. pogadanki na temat zagrożeń wynikających 

ze spożywania alkoholu czy zajęcia z psychologiem. 

Największe projekty: 

Nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych miasta Poznania - Projekt ten ma na celu 

nauczenie podstawowych umiejętności pływania, doskonalenie umiejętności u osób 

mających wcześniejsze doświadczenia w zakresie pływania, zapoznanie z zasadami 

bezpieczeństwa na akwenach wodnych oraz zapobieganie uzależnieniom poprzez 

kształtowanie charakterów młodych ludzi i wyrabianie odpowiednich nawyków życiowych 

oraz zainteresowanie aktywnością sportową. Program skierowany jest do uczniów klas II 

i III szkół podstawowych miasta Poznania, zajęcia odbywają się 5 dni w tygodniu i trwają 

od października do połowy czerwca. Co roku z oferty korzysta kilkadziesiąt szkół 

podstawowych z terenu miasta Poznania. Od października 2019r. w programie uczestniczyło 

66 szkół. W każdym roku szkolnym w nauce pływania bierze udział kilka tysięcy dzieci 

(można szacować, że przez cały okres trwania programu ponad 70.000 dzieci nauczyło się 
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pływać). Do czerwca 2019 r. w zadaniu uczestniczyło ok 5.000 dzieci, od października 

ponad 3.500 uczniów klas II i III. Punktem kulminacyjnym każdej z edycji nauki pływania 

są zawody pływackie dla kilkuset najlepszych reprezentantów szkół, odbywające  

się na Termach Maltańskich. 

Bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży miasta Poznania - 

Zadanie polegało na organizacji bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci  

i młodzieży. Udział w zajęciach miał charakter otwarty, ogólnodostępny dla wszystkich 

chętnych i zainteresowanych. Zadanie obejmowało swym zasięgiem co najmniej  

15 lokalizacji na terenie Poznania ok. 500 beneficjentów. Miało na celu rozwiązywanie 

problemów dzieci i młodzieży miasta Poznania poprzez zapobieganie wykluczeniu, 

przemocy czy patologiom społecznym. 

Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w ramach dyscyplin nieobjętych Systemem 

Sportu Młodzieżowego (dla stowarzyszeń biorących udział w rywalizacji na poziomie 

krajowym) - Zadanie dotyczyło organizacji stałych, systematycznych zajęć sportowych 

dla dzieci i młodzieży w ramach dyscyplin nieobjętych Systemem Sportu Młodzieżowego. 

W zakresie zadania wymagany był udział w rywalizacji na poziomie krajowym.  

W ramach zadania „Realizacja działań integrujących psychoprofilaktykę  

z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci 

i młodzieży miasta Poznania w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych”  rocznie realizowanych jest ok. 70 zadań. Organizacje, które zawarły 

umowy realizują program integracji psychoprofilaktyki z aktywnością sportową poprzez 

popularyzację kultury fizycznej i ruchu nie tylko wśród dzieci i młodzieży 

mających styczność z osobami uzależnionymi od alkoholu. Zajęcia mają charakter otwarty, 

a dzieci i młodzież ma możliwość uczęszczania regularnie, o stałych godzinach, 

na ukierunkowane ćwiczenia z kilkudziesięciu dyscyplin. Dzieci i młodzież biorą udział 

w wielu turniejach oraz zawodach wewnętrznych i zewnętrznych prezentując swoje 

umiejętności sportowe. W trakcie trwania zadania organizowane są także obozy sportowe 

oraz pogadanki z pedagogiem na temat zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu. 

W zajęciach bierze udział kilka tysięcy dzieci i młodzieży. 

 „Realizacja działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez 

prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży miasta Poznania” 

w ramach przeciwdziałania narkomanii 
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Realizacja programu integracji psychoprofilaktyki z aktywnością sportową poprzez 

organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych miała na celu zmniejszenie ryzyka 

rozpoczęcia oraz zainteresowania używaniem substancji psychoaktywnych. Prowadzenie 

działań profilaktycznych adresowanych do młodzieży szkolnej stanowi tutaj priorytet, 

a poprzez wspieranie oferty alternatywnych form spędzania wolnego czasu nastąpić 

ma zmniejszenie zainteresowania środkami psychoaktywnymi oraz dopalaczami.  

Zakładana była realizacja dwóch celów: 

 promocja zdrowego stylu życia, 

 opóźnienie wieku inicjacji zachowań ryzykownych, do który zalicza się m.in. używanie 

środków. 

Zadanie dotyczyło organizacji bezpłatnych zajęć powszechnej nauki jazdy na łyżwach, 

nartach i snowboardzie, obejmujących jak największą liczbę dzieci i młodzieży z terenu 

miasta Poznania. W zadaniu uczestniczyło ponad 1500 beneficjentów. 

 Trener Osiedlowy, Trener Senioralny i Trener Przedszkolaka - darmowe zajęcia 

ruchowe dla mieszkańców Poznania (w ramach PBO) 

Ideą przedsięwzięcia była organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i animacji czasu 

wolnego dla poznaniaków. Trwające od marca do grudnia zajęcia w sposób bezpieczny, 

atrakcyjny ale przede wszystkim sportowy organizowały czas kilku tysiącom 

mieszkańców Poznania w różnym wieku. Latem odbywały się obozy, wyjścia rekreacyjne 

oraz spartakiady dla dzieci i młodzieży oraz seniorów. Zajęcia prowadzone były przez 

wykwalifikowanych trenerów, instruktorów oraz studentów AWF. Dla najmłodszych 

mieszkańców miasta przygotowano zajęcia w przedszkolach pod nazwą "Trener 

Przedszkolaka". Dla nieco starszych zajęcia odbywały się na 20 boiskach oraz salach 

gimnastycznych, na terenie całego miasta. Dla osób z nadwagą zorganizowano zajęcia 

i prelekcje w zakresie ruchu i odżywiania mające na celu redukcję ich wagi. Wszystko 

zrealizowano bez kosztów dla beneficjentów w oparciu między innymi o miejską bazę 

sportową. 

Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniem – ok. 3.500. 

Liczba dorosłych objętych działaniem – ok. 4.000. 

 Aktywne Morasko szansą na lepszą przyszłość (w ramach PBO) 

Projekt "Aktywne Morasko szansą na lepszą przyszłość!" to w pełni darmowe całoroczne 

i kompleksowe zajęcia sportowe. Zajęcia trwały od marca do grudnia i odbywały  

się w oświatowych placówkach publicznych tj. szkoły podstawowe, gimnazja na w/w 
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terenie, a także na ogólnodostępnych siłowniach zewnętrznych. Odbiorcami projektu, byli: 

dzieci oraz młodzież z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo, sprawiające 

problemy wychowawcze, nie panujące nad emocjami i źle funkcjonujące w grupie 

rówieśniczej w wieku od 6 do 15 lat; osoby dorosłe, nie mające możliwości skorzystania 

ze zorganizowanej aktywności fizycznej ze względu na sytuację społeczną, w wieku 

18 do 55 lat; seniorzy w wieku powyżej 55 roku życia. 

Przeprowadzono ponad 300 godzin zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży  

oraz 427 godzin dla seniorów i osób dorosłych. 

Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniem – ok. 250. 

Liczba dorosłych objętych działaniem – ok. 230. 

 Nasz sportowy fyrtel (w ramach PBO) 

Organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, seniorów, osób  

w wielu produkcyjnym i całych rodzin z terenu Głuszyny, Krzesin-Pokrzywna-Garaszewa, 

Starołęki-Minikowa-Marlewa, Szczepankowa-Spławia i Krzesinek. Poprzez wspólne 

zajęcia nastąpiła integracja lokalnych społeczności, podniesiono ich poziom sprawności, 

a co za tym idzie szanse na zachowanie zdrowia i utrzymanie jakości życia w perspektywie 

czasu. W ramach programu w 15 lokalizacjach odbywały się zajęcia takie jak: zajęcia 

na siłowniach zewnętrznych, amatorskie treningi biegowe, kształtowanie sylwetki, zdrowy 

kręgosłup, zumba gold, pilates, zumba dorośli, streching & relaks, nordic walking, 

gimnastyka korekcyjna dla dzieci – „Trzymaj się prosto”, gimnastyka ogólnorozwojowa 

dla dzieci, gimnastyka zdrowotna z elementami pilates, streching z elementami jogi, body 

shape, otwarte strefy rekreacji, zajęcia na ściance wspinaczkowej czy Poznańska Liga 

Osiedlowa w piłce nożnej.  

Łącznie przeprowadzono kilkaset godzin bezpłatnych zajęć z instruktorami,  

z wykorzystaniem infrastruktury i obiektów sportowych na wspomnianym terenie. 

Liczba dzieci, młodzieży i dorosłych objętych działaniem – ok. 1.400. 

 stałe zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych 

Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania wspiera rozwój sportu osób  

z niepełnosprawnością poprzez dofinansowanie stałych – całorocznych zajęć 

szkoleniowych w różnych dyscyplinach sportowych. Warunkiem otrzymania dotacji  

ze środków publicznych jest udział we współzawodnictwie sportowym a ostatecznym 

celem prowadzenia szkolenia powinno być uczestnictwo w paraolimpiadach, olimpiadach 
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głuchych i olimpiadach specjalnych. Działania te przynoszą wymierne sukcesy 

o czym świadczą osiągnięcia zawodników na arenach międzynarodowych. 

W roku 2019 dofinansowanie w łącznej wysokości 350 000,-zł na organizację zajęć 

sportowych otrzymało 10 podmiotów. W stosunku do roku 2018 kwota na realizację 

zadania wzrosła o 50 000 zł, co stanowi wzrost o 14,29%. 

Łączna ilość zawodników trenujących w poznańskich klubach w 2019 – 542 osoby. 

 imprezy sportowe o zasięgu lokalnym i krajowym 

W 2019 r. Miasto Poznań wsparło organizację 111 lokalnych i ogólnopolskich imprez 

sportowych. Do największych imprez zorganizowanych w 2019 roku należy zaliczyć: 

 Imprezy sportowe 100-lecia AZS Poznań (organizator – Organizacja Środowiskowa 

AZS) 

 Imprezy sportowe KU AZS UAM Poznań (organizator – Klub Uczelniany 

Uniwersytetu Adama Mickiewicza) 

 Okręgowe Regaty Kajakowe w roku 2019 (organizator – Wielkopolski Związek 

Kakajowy) 

 Organizowanie turniejów, meczów bokserskich o zasięgu krajowym i lokalnym 

(organizator – Wielkopolski Okręgowy Związek Bokserski) 

 9. Poznański Bieg im. o Józefa Jońca SP (organizator – Poznański Oddział 

Stowarzyszenia Parafiada im. o. Józefa Jońca) 

 Imprezy sportowe o zasięgu krajowym i lokalnym na terenie miasta Poznania 

(organizator – Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej) 

 5. Poznań Canoe Challenge – Poznańskie Dragony 2019 (organizator – Klub Sportowy 

Stomil Poznań) 

 Poznańskie Czwartki Kolarskie (organizator – Wielkopolskie Towarzystwo Cyklistów) 

 Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki – imprezy pływackie (organizator – 

Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki) 

 Finał PGNiG Pucharu Polski w piłce ręcznej mężczyzn – 12 maja w Hali Arena odbył 

się mecz pomiędzy VIVE Kielce a Orlen Wisłą Płock, którego stawką był Puchar 

Polski. Na widowni zasiadło ponad 3500 osób. 

 imprezy sportowe o zasięgu międzynarodowym 

W 2019 roku Miasto Poznań podpisało 25 umów z 22 stowarzyszeniami  

na dofinansowanie szeregu imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym 
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organizowanych w Poznaniu. Do największych imprez zorganizowanych w 2019 roku 

należy zaliczyć: 

 „Puchar Świata w Wioślarstwie” – zawody zorganizowane przez Fundację 

Wielkopolskie Wioślarstwo na Torze Regatowym Malta w dniach  

21-23 czerwca; W Pucharze Świata uczestniczyło prawie 1000 zawodników  

z 45 narodowych federacji. (wysokość przyznanej dotacji: 410.000 zł) 

 „4Foulee - Międzynarodowe Zawody Konne w skokach przez przeszkody CSI4*” 

organizowane przez Stowarzyszenie Klub Sportowy „Jumping Events”. Impreza odbyła 

się na Hipodromie Wola w dniach 7-9 czerwca 2019 r., wystartowało w niej ponad 

100 zawodników z 21 państw oraz kilkutysięczną widownię (wysokość przyznanej 

dotacji: 200.000 zł) 

 Super League Triathlon organizowane było przez KS Tri Tour Poznań. Impreza odbyła 

się 29 czerwca – 30 czerwca w dużej części nad poznańską Maltą,  

a wystartowało w niej ponad 2000 zawodników oraz wzięła udział publiczność ok. 5000 

tysięcy. (wysokość przyznanej dotacji 200.000 zł) 

 „Plaża Wolności 2019” – 17 maja – 26 maja organizowany przez Klub Sportowy 

„MOCni Razem” festiwal sportów plażowych: piłka ręczna plażowa, piłka nożna 

plażowa oraz siatkówka plażowa odbywający się na placu Wolności. (wysokość 

przyznanej dotacji: 80.000 zł) 

 „Puchar Świata w kajakarstwie oraz Mistrzostwa Europy w Parajakajarstwie” – zawody 

odbyły się odpowiednio 23-26 maja oraz 21-22 maja na Torze Regatowym Malta . 

Zawody organizował Wielkopolski Związek Kajakowy, 

a łącznie wystartowało ponad 1000 osób z ponad 50 federacji narodowych (wysokość 

przekazanej dotacji: Puchar Świata 250.000 zł i 125.000 Mistrzostwa Europy) 

 „Międzynarodowy Turniej Tenisowy ATP Challenger Poznań Open 2019 – 

organizowane przez Stowarzyszenie Park Tenisowy Olimpia. W zawodach 

rywalizowało 66 zawodników z 23 krajów. Jest to jeden z dwóch turniejów rangi ATP 

w całym kraju (wysokość przyznanej dotacji: 200.000 zł) 

 „Międzynarodowe Halowe Zawody Konne w skokach przez przeszkody CAVALIADA 

2019” - podczas zawodów Cavaliada Poznań wystartowało  

ok. 300 jeźdźców z 27 krajów, a same zawody na MTP zgromadziły w ciągu całego 

weekendu (28 listopada – 1 grudnia) kilkadziesiąt tysięcy kibiców. (wysokość 

przyznanej dotacji: 150.000 zł) 
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 „Akademickie Mistrzostwa Europy w koszykówce” – organizatorem był OŚ AZS 

Poznań; w turnieju wystąpiło ponad 20 drużyn w kategoriach męskiej  

i żeńskiej. Turniej wyłonił najlepsze akademickie drużyny Starego Kontynentu i trwał 

od 20 do 27 lipca. (wysokość przyznanej dotacji: 100.000 zł) 

 „Puchar Europy Juniorów w Judo” – zawody zorganizowane w Poznaniu 

po raz pierwszy przez Polski Związek Judo. Odbyły się na hali UAM  

przy ul. Zagajnikowej. W zawodach (3-4 sierpnia) wzięło udział ok 200 zawodników 

z 25 krajów. (wysokość przyznanej dotacji: 90.000 zł) 

 „Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej „Lech Cup U-12 2019” - W dniach  

07-08 grudnia 2019 roku, w obiekcie hali sportowo – widowiskowej Uniwersytetu 

Adama Mickiewicza, przy ul. Zagajnikowej 9 w Poznaniu, odbył się międzynarodowy 

turniej piłki nożnej chłopców do lat 12 pt. „ENEA Lech Cup U-12 2019”. Wystąpiło 

w nim 8 zespołów z wiodących piłkarskich akademii Europy. (wysokość przyznanej 

dotacji: 100.000 zł). 

 udział czołowych poznańskich zespołów w grach zespołowych w rozgrywkach 

ligowych 

Zadanie to skierowane jest do sportowców w kategorii seniora, którzy uczestniczą 

w rozgrywkach sportowych o Mistrzostwo Polski na poziomie dwóch najwyższych klas 

rozgrywkowych. W trakcie organizowanych meczów w Poznaniu oraz podczas wyjazdów 

do innych miast, kluby miały obowiązek podawania do wiadomości publicznej informacji, 

że udział w rozgrywkach jest wspierany finansowo przez Miasto Poznań. W sezonie 

2019/2020 realizowanych jest 17 umów z kilkunastoma klubami sportowymi. W zadaniu 

tym brali udział sportowcy w następujących dyscyplinach: koszykówka kobiet i mężczyzn, 

piłka ręczna kobiet i mężczyzn, siatkówka kobiet, piłka wodna mężczyzn, rugby kobiet 

i mężczyzn, hokej na trawie kobiet i mężczyzn, hokej na lodzie kobiet mężczyzn, piłka 

nożna mężczyzn, żużel w Poznańskim Stowarzyszeniu Żużla. 

Największe dofinansowanie w ramach zadania: 

 Biofarm Basket Poznań (I liga koszykówki mężczyzn) – 1.000.000 zł 

 Enea AZS Poznań (Ekstraklasa koszykówki kobiet) – 725.000 zł 

 Enea Energetyk Poznań (I liga siatkówki kobiet) – 500.000 zł 

 PSŻ Poznań (2. Liga żużlowa) – 500.000 zł 

 Działania w obszarze krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży zrealizowane 

w 2019 r. (realizowane zadania i liczba osób, do których skierowano działania) 
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imprezy krajoznawcze po Wielkopolsce dla mieszkańców miasta Poznania  

W ramach realizacji zadania „Imprezy krajoznawcze w Poznaniu i Wielkopolsce 

dla mieszkańców miasta Poznania” w 2019 roku realizowano 11 projektów, które 

wyłonione zostały w konkursie ofert. Łącznie zrealizowano 98 działań – 19 rajdów 

pieszych, 9 wycieczek autokarowych, 15 spływów kajakowych, 4 zloty turystyczne 

i 51 spacerów z przewodnikiem po Poznaniu adresowanych do dzieci, młodzieży, osób 

starszych i osób z niepełnosprawnościami. 

Wartość przyznanej dotacji dla 11 stowarzyszeń to kwota 100 000,-zł. W zadaniu wzięło 

udział łącznie 8231 osób. 

 

4. Działania w ramach ubiegania się Poznania o prawo organizacji dużych, 

międzynarodowych imprez sportowych 

W 2019 roku Wydział Sportu podjął wraz z Polskim Związkiem Kajakowym działania 

mające na celu zgłoszenie wniosku dotyczącego organizacji w Poznaniu następujących 

imprez: 

 Mistrzostwa Świata 2023 w sprincie kajakowym 

 Puchar Świata w Sprincie Kajakowym w 2021 roku 

Ponadto Wydział Sportu wraz z KS Grunwald Poznań złożył aplikację dotycząca 

zorganizowania w Poznaniu - Halowego Pucharu Europy w hokeju na trawie w 2020 roku 

Zawody zostały przyznane i odbyły się w dniach 14 do 16 luty 2020. 

Fundacja Wielkopolskiego Wioślarstwo wraz z Polskim Związkiem Towarzystw 

Wioślarskich i Wydziałam Sportu podjęli starania dotyczące organizacji w Poznaniu 

Pucharu Świata w 2020 roku.  

5. Działania w zakresie promocji Poznania jako ośrodka turystyki i kultury fizycznej  

w 2019 roku 

 2 stycznia 2019 r. w Sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek odbyła się po raz dziewiąty 

Poznańska Gala Sportu. Podczas uroczystości Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak 

wręczył wyróżnienia najlepszym sportowcom, którzy reprezentowali stolicę 

Wielkopolski podczas najważniejszych imprez w 2018 roku, Na początku wyróżnienia 

otrzymało 8 Superseniorów Poznańskiego Sportu - osoby, które ukończyły 75. rok 

życia, a swoją długoletnią działalnością przyczyniły się do rozwoju sportu w Poznaniu. 

Podczas Gali uhonorowani zostali również medaliści 

poznańskich klubów biorący udział w Igrzyskach Olimpijskich w latach 1924-2018. 
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Wyróżnienia z rąk Prezydenta Miasta Jacka Jaśkowiaka oraz Grzegorza Ganowicza, 

Przewodniczącego Rady Miasta, otrzymali także stypendyści sportowi Miasta Poznania 

w 2019 roku w kategorii Senior. Siłą poznańskiego sportu jest przede wszystkim sport 

młodzieżowy. To właśnie w kategorii młodzieżowej Poznań od kilku 

już lat zajmuje czołowe miejsce w Polsce w systemie współzawodnictwa sportowego 

dzieci i młodzieży, wyprzedzając m.in. Kraków, Bydgoszcz, Gdańsk. Duży udział  

w tak wysokim miejscu stolicy Wielkopolski mieli niewątpliwie sportowcy OŚ AZS 

Poznań, stowarzyszenia które uplasowało się na drugim miejscu w ogólnopolskiej 

klasyfikacji klubowej. Indywidualne wyróżnienia otrzymało siedmioro medalistów 

ubiegłorocznych Mistrzostw Świata w kategoriach junior i młodzieżowiec. Najlepszą 

imprezę sportową minionego roku został Bieg Niepodległości RunPoland 2018, 

w którym uczestniczyło ponad 20 tysięcy osób co było frekwencyjnym rekordem 

biegowym w Polsce. Wyróżnienia specjalne od Ewy Bąk, dyrektor Wydziału Sportu 

UMP oraz Lidii Dudziak, przewodniczącej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Rady 

Miasta Poznania, otrzymali natomiast: prezes Olimpiad Specjalnych Helena 

Czechowska-Januszkiewicz oraz ich ambasador Michał Bojarski, przedstawiciele 

Fundacji AWF Poznań - koordynatora programu Trener Osiedlowy i Senioralny oraz 

Ryszard Rychlewski - Animator Sportu Szkolnego. Wyróżniono również firmę Enea, 

która od lat wspiera rozwój klubów oraz organizację imprez sportowych w Poznaniu. 

 W sobotę 12 stycznia odbyła się 10-ta już edycja Wiosłowania dla Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Akcja odbyła się w 7 miastach, gdzie wszyscy chętni  

w szczytnym celu próbowali swoich sił na ergometrach wioślarskich.  

W Poznaniu akcja odbyła się w Galerii Malta. Punktem kulminacyjnym wydarzenia 

była we wszystkich miastach Sztafeta Gwiazd – w poznańskiej edycji wzięli udział 

m.in.: Prezydent Miasta Poznania pan Jacek Jaśkowiak oraz olimpijczycy Szymon 

Ziółkowski, Grzegorz Nowak czy Izabela Dylewska. W rywalizacji miast drugi rok  

z rzędu najlepszy okazał się Toruń. 

 Polskie florecistki zwyciężyły w turnieju drużynowym Pucharu Europy Kadetek  

we florecie, rozegranym 12-13 stycznia w Hali Sportowej UAM  w Poznaniu. Blisko 

200 zawodniczek z 23 krajów rywalizowało o Puchar Europy Kadetek we florecie - 

Adama Mickiewicz University CUP 2019. W sobotę - 12 stycznia rozegrany został 

turniej indywidualny, w którym zwyciężyła Annie Lin z Kanady. W niedziele rozegrany 
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został turniej drużynowy. Impreza otrzymała dofinansowanie ze środków Wydziału 

Sportu UMP. 

 28 stycznia w Ośrodku Przywodnym POSiR Rataje odbyło się posiedzenie Komisji 

Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Miasta Poznania. Podczas Komisji Dyrektor 

Wydziału Sportu UMP pani Ewa Bąk zaprezentowała materiał będący podsumowaniem 

wsparcia udzielanego przez miasto na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo. 

 W sobotę 9 lutego w hali sportowej Politechniki Poznańskiej ponad 300 zawodników 

z 27 klubów z całej Polski wystartowało w I Pucharze Polski oraz II Mistrzostwach 

Polski na Ergometrach Kajakowych. Oprócz polskich klubów na specjalne zaproszenie 

do stolicy Wielkopolski przyjechali także zawodnicy z Danii. Partnerem było  

m.in. Miasto Poznań. 

 W sobotę 9 lutego Sala KS Sobieski Poznań była areną Mistrzostw Miasta Poznania 

w zapasach, które były jednocześnie VII Memoriałem Bogdana Brody. W Turnieju 

wystartowało łącznie 148 zawodników z 12 klubów. Turniej podzielony został  

na 3 segmenty: zapasy styl klasyczny zapasy kobiet i mini zapasy. Impreza odbyła  

się dzięki wsparciu finansowemu Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania. 

 Koszykarki Enea AZS Poznań zdobyły tytuł Mistrza Polski do lat 22. Zawodniczki 

Marka Lebiedzińskiego i Grzegorza Zielińskiego wygrały mecz finałowy z UKS SMS 

Aleksandrów Łódzki 70:57. Turniej finałowy rozegrany został w Gdańsku i trwał od 13 

do 17 lutego. Warto odnotować, że Akademiczki nie odniosły porażki przez całe 

rozgrywki. Szkolenie w zespole AZS Poznań w ramach Młodzieżowych Centrów 

Sportu wspiera Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania. 

 20 lutego w Sali Białej UMP odbyło się spotkanie z organizatorami imprez sportowych 

mających wpływ na ruch w mieście. W spotkaniu udział wzięli Zastępcy Prezydenta 

Miasta Poznania: pan Mariusz Wiśniewski oraz pan Jędrzej Solarski, a także 

przedstawiciele służb porządkowych zabezpieczających imprezy sportowe. 

 27 lutego w Sali Malinowej Urzędu Miasta Poznania odbyło się spotkanie 

przedstawicieli klubu żużlowego PSŻ Poznań z Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania 

pana Jędrzeja Solarskiego oraz Dyrektor Wydziału Sportu panią Ewą Bąk. Rozgrywki 

2 ligi żużlowej ruszają pod koniec marca, a od powrotu do 2 ligi PSŻ Poznań 

otrzymuje dofinansowanie z miasta na start w rozgrywkach. 

 9-10 marca był świętem zapasów na Piątkowie. W ramach XXVII Międzynarodowego 

Turnieju Zapaśniczego o Puchar Sobieskiego sala KS Sobieski Poznań gościła 
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zawodników z Litwy, Łotwy, Ukrainy, Białorusi, Czech, Kadrę Narodową Polski 

Kadetów. Na matach Sobieskiego walczyło 70 zapaśników w 10 kategoriach 

wagowych, a zagraniczne kluby stawiły się w swych najsilniejszych składach. Impreza 

odbyła się dzięki wsparciu ze środków Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania. 

 12 marca ruszyły zapisy na wielkie sportowe święto seniorów. XIV Spartakiada 

Seniorów będzie trwała w dniach od 3 do 6 czerwca. W imprezie organizowanej przez 

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji mogą startować Poznanianki i Poznaniacy, 

którzy w 2019 roku ukończyli lub ukończą 55 lat. Przez cztery dni uczestnicy będą 

mogli rywalizować w następujących dyscyplinach sportowych: bieg na 60 i 400 m, rzut 

piłeczką palantową, pływanie w stylu dowolnym, bowling, szachy, warcaby czy tenis 

stołowy. 

 13 marca w Centrum Olimpijskim PKOl odbyło się największe w Polsce Forum Sportu 

i Biznesu "Sportbiz". Podczas wieczornej Gali wyróżniono m.in. najlepszych 

w kategorii: obiekt sportowy, wizerunek sportowy, organizacja sportowa, impreza 

sportowa czy akcja promocyjna. W najbardziej prestiżowej kategorii Sportowe Miasto 

w Polsce do ścisłego finału dostały się Bydgoszcz, Gdynia i Poznań. Kapituła złożona 

z przedstawicieli świata naukowego zajmującego się zagadnieniami marketingu 

w sporcie, wybitnych przedstawicieli globalnych korporacji sportowych a także 

polskich managerów przyznała tytuł najbardziej sportowego Miasta w Polsce, 

Poznaniowi. W imieniu Miasta Poznania nagrodę odebrali Zastępca Prezydenta Miasta 

Poznania Jędrzej Solarski oraz Dyrektor Wydziału Sportu Ewa Bąk. Podczas wręczania 

statuetki DEMES organizatorzy Gali podkreślili iż obecnie w Polsce to Poznań 

wyznacza standardy zarządzania, organizowania oraz wykorzystywania sportu 

do skutecznej aktywizacji i komunikacji z mieszkańcami. 

 20 marca w Urzędzie Miasta Poznania odbył się briefing prasowy z udziałem Zastępcy 

Prezydenta Miasta Poznania Jędrzeja Solarskiego oraz Dyrektor Wydziału Sportu Ewy 

Bąk. Podczas briefingu przedstawiono w jaki sposób Miasto Poznań będzie 

dofinansowywać sport w roku bieżącym i przyszłym. Zaprezentowano kwoty 

dot. wsparcia Młodzieżowych Centrów Sportu, poznańskich zespołów ligowych  

oraz program nagród olimpijskich na okoliczność przyszłorocznych Igrzysk 

Olimpijskich w Tokio. 

 23-24 marca w hali Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu przy  

ul. Zagajnikowej 9 odbył się XVI Wielkopolski Międzynarodowy Turniej Judo 
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organizowany przez UKS Gimnazjon Suchy Las. W pierwszym dniu turnieju  

w szranki stanęli zawodnicy w kategoriach dzieci, tj. do lat 10, 12 oraz do lat 14.  

W drugim dniu rywalizacja toczyła się w ramach Pucharu Polski Młodziczek  

i Młodzików (zawodnicy do lat 16) oraz Międzynarodowego Turnieju Juniorek  

i Juniorów Młodszych (do lat 18). Impreza po raz pierwszy została dofinansowana  

ze środków Wydziału Sportu UMP. 

 14 kwietnia o godzinie 10:00 rozpoczął się start 12. PKO Poznań Półmaratonu. 

Tegoroczny ślad na poznańskich ulicach pozostawiło 10 265 biegaczy. Zwycięzcą  

w klasyfikacji generalnej wśród mężczyzn został Etiopczyk Abate Sikiyas Misganow. 

Wśród kobiet na najwyższym stopniu podium stanęła Kenijka Lilian Jelegate. 

Pierwszym Poznaniakiem na mecie był Marcin Kęsy, a pierwszą Poznanianką Alicja 

Radziej. Kolejne biegowe święto w stolicy Wielkopolski już 20 października podczas 

jubileuszowego 20. PKO Poznań Maratonu. Trwają już zapisy na jubileuszową edycję 

Maratonu. 

 28 i 29 kwietnia na boisku MOS przy ul. Gdańskiej odbył się Marathon Cup 2019  

– międzynarodowy turniej piłkarski dla dzieci z rocznika 2010. W turnieju wzięło udział 

32 drużyny, w tym goście z Czech i Niemiec. Impreza odbyła się dzięki m.in. Miastu 

Poznań, które po raz kolejny wsparło ten turniej. Warto przypomnieć, że turniej  

po raz pierwszy objęty został oficjalnym patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

 29 kwietnia Wydział Sportu poinformował poznańskie stowarzyszenia i związki kultury 

fizycznej, a także inne jednostki prowadzące szkolenie sportowe,  

o możliwości zgłaszania Kandydatów do Stypendium Sportowego Miasta Poznania  

dla zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe (wywalczone od stycznia do grudnia 

2018 roku) w kategorii juniora młodszego, juniora, młodzieżowca. Zgłoszenia można 

składać zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/230/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 

20 października 2015 r. 

 29 kwietnia Wydział Sportu poinformował związki sportowe lub kluby sportowe 

działające na terenie miasta Poznania o możliwości zgłaszania Kandydatów do Nagrody 

Sportowej Miasta Poznania. Zgłoszenia na formularzach należy kierować do Kapituły 

Nagrody Sportowej Miasta Poznania i Stypendium Sportowego Miasta Poznania. 

 5 maja w Poznaniu już po raz 6 odbył się ogólnoświatowy bieg Wings for Life World 

Run, w którym startujący wspierają badania nad leczeniem urazów rdzenia kręgowego. 

100% opłat startowych przeznaczana jest właśnie na ten cel, a w biegu biorą udział 
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wszyscy chętni bez względu na stopień sprawności. W tym roku  

w szczytnym celu chętni do niesienia pomocy wystartowali w ponad 300 lokalizacjach 

na całym świecie uciekając przed "ruchomą metą". W Polsce najlepszym biegaczem 

okazał się Tomasz Osmulski, którego meta dogoniła dopiero na 55 kilometrze.  

Był to niesamowity wyczyn zawodnika, gdyż nigdy wcześniej nie ukończył on biegu 

maratońskiego. Wśród kobiet najlepsza okazała się Agnieszka Kowalczyk,  

która również przekroczyła dystans maratoński osiągając 43 km. 

 12 maja w poznańskiej Arenie rozegrano finał Pucharu Polski mężczyzn.  

Była to 53. edycja, a tytuł obronili szczypiorniści PGE Vive Kielce zdobywając 

jedenasty Puchar Polski z rzędu. Organizację Finału PGNiG Pucharu Polski finansowo 

wsparło Miasto Poznań. 

 W dniach 17-19 maja na terenie placu Wolności w Poznań odbył się pierwszy  

w sezonie 2019 turniej w piłkę ręczną plażową, a tym samym rozpoczęła się trwająca 

ponad tydzień „Lotto Plaża Wolności”. W ramach całej imprezy rozgrywane są turnieje 

w piłkę ręczną plażową, siatkówkę plażową oraz piłkę nożna plażową. Organizację 

imprezy dofinansowano ze środków Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania. 

 20 maja Wydział Sportu poinformował kluby sportowe o otwarciu naboru w otwartym 

konkursie ofert na dofinansowanie zespołów ligowych na sezon 2019/2020. Oferty 

należy składać do 10 czerwca br. Otwarty konkurs ofert 66/2019 dotyczy wsparcia 

zespołów ligowych na dwóch najwyższych poziomach rozgrywkowych w określonych 

komunikatem dyscyplinach. 

 W dniach 21 - 22 maja w Poznaniu odbyły się Mistrzostwa Europy  

w Parakajakarstwie. O medale w ramach Mistrzostw Europy walczyło  

100 najlepszych zawodników z 14 państw Starego Kontynentu. Zawody rozgrywane 

były na Torze Regatowym Malta. 

 W tym samym miejscu, w dniach 23 - 26 maja br. odbyła się jedna z najważniejszych 

imprez kajakowych w 2019 roku na świecie - Puchar Świata. Do stolicy Wielkopolski 

przyjechało ponad 550 zawodników (prawie 1000 uczestników) reprezentujących 

44 kraje z 6 kontynentów, z medalistami Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata 

na czele. Impreza dofinansowana ze środków Wydziału Sportu Urzędu Miasta 

Poznania. 

 W dniach 25-26 maja na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu odbył 

się turniej finałowy Mistrzostw Polski w hokeju na trawie kobiet i mężczyzn. 
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Wydarzenie zakończyło się sukcesem WKS Grunwald Poznań, który w decydującym 

meczu pokonał Pomorzanina Toruń 3:0 i kolejny raz sięgnął po tytuł Mistrza Polski. 

Z  strony zaprezentowała się też Warta Poznań, która zajęła trzecie miejsce, 

rozstrzygając na swoją korzyść rywalizację z LKS Rogowo. W rywalizacji finałowej 

kobiet zawodniczki Politechniki Poznańskiej uplasowały się na drugim miejscu, 

przegrywając ze Startem Brzeziny 1:3. 

 W Legnicy (29 – 30 maja) odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Sportu Związku 

Miast Polskich. Obecni na spotkaniu delegaci podsumowali kończącą  

się VII kadencję, a także wybrali władze Komisji na lata 2019 – 2023. Przewodniczącą, 

po raz kolejny została dr Ewa Bąk – Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta 

Poznania. 

 W weekend 25 – 26 maja w Hali Sportowej UAM przy ul. Zagajnikowej 9 odbyły  

się Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorek we florecie. Zawody były częścią 

obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. Zawody okazały się udane 

dla poznańskich sportowców. Złoty medal wywalczyła Martyna Synoradzka (AZS-

AWF Poznań), a brązowe – Martyna Długosz (KU AZS UAM Poznań) i Katarzyna 

Lachman (AZS AWF Poznań). Tytuł mistrzowski we florecie drużynowym kobiet 

obroniły zawodniczki Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu. Impreza odbyła się dzięki wsparciu Wydziału Sportu Urzędu Miasta 

Poznania. 

 Na początku czerwca (3 – 06.06) odbyła się Spartakiada Seniorów zorganizowana  

przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. Otwarcia sportowego święta seniorów 

dokonał Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Jędrzej Solarski. Uczestnicy 

rywalizowali w takich dyscyplinach jak pływanie, lekkoatletyka, tenis stołowy, 

bowling, szachy czy warcaby. Spartakiada została zorganizowana po raz czternasty. 

 8 czerwca po raz kolejny na Torze Regatowym Malta w Poznaniu odbyła się największa 

w Polsce impreza dla amatorów na wodzie. Około 550 uczestników wzięło udział 

w 5. Poznań Canoe Challenge, XI Mistrzostwach Szkół w smoczych łodziach  

oraz 3. Mistrzostwach w smoczych łodziach dla firm i instytucji „Dragony 2019”. 

Impreza została dofinansowana ze środków Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania. 

 Początek czerwca należał do tenisistów. W dniach 3 – 9 czerwca w Parku Tenisowym 

Olimpia został rozegrany Poznań Open 2019. W zawodach wystąpił odnoszący 

w ostatnim czasie coraz większe sukcesy w turniejach wielkiego szlema – Hubert 



252 

 

Hurkacz, który zakończył swój udział w poznańskiej imprezie na półfinale. Zwycięzcą 

turnieju, już po raz trzeci w karierze, został Hiszpan Tommy Robredo. Imprezę 

dofinansowano ze środków Wydziału Sportu UMP. 

 11 czerwca na obiekcie Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Poznaniu odbyło  

się uroczyste zakończenie Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej roku szkolnego 

2018/2019. We wszystkich imprezach organizowanych przez Poznański Szkolny 

Związek Sportowy oraz Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji oddział Młodzieżowy 

Ośrodek Sportowy wystartowały” 72 szkoły podstawowe (Igrzyska Dzieci), l 69 szkół 

podstawowych i gimnazjalnych (IMS) i 45 szkół ponadpodstawowych. Zadanie 

w całości finansowane ze środków Urzędu Miasta Poznania, Wydziału Sportu. 

 Dobiegła końca V edycja Poznańskiej Ligi Orliczek. W finale, który odbył  

się 14 czerwca na boisku przy Szkole Podstawowej nr 51 na os. Lecha w Poznaniu.  

W finale LPFA I pokonało KS Lipno Stęszew, a w meczu o trzecie miejsce PS Gniezno 

triumfował nad SP 45 1:0. W turnieju finałowym udział wzięli m.in. pomysłodawczyni 

rozgrywek Dyrektor Wydziału Urzędu Miasta Poznania, p.  dr Ewa Bąk i p. Europoseł 

Agnieszka Kozłowska Rajewicz. Partnerem zawodów jest Wydział Sportu Urzędu 

Miasta Poznania. 

 50 poznańskich zawodników z 18 dyscyplin sportowych otrzymało stypendia sportowe 

w kategorii młodzieżowej. We wtorek 18 czerwca w Sali Błękitnej Urzędu Miasta 

Poznania odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów sportowych z udziałem 

Przewodniczącego Rady Miasta Poznania Pana Grzegorza Ganowicza. Za szczególne 

osiągnięcia w lekkoatletyce nagrodę rzeczową Prezydenta Miasta Poznania otrzymała 

Patrycja Wyciszkiewicz (złota medalistka zeszłorocznych Mistrzostw Europy), którą 

w imieniu Pana Prezydenta wręczyli: Dyrektor Wydziału Sportu UMP dr Ewa Bąk  

oraz Przewodniczący Kapituły Nagrody Sportowej i Stypendium Sportowego Miasta 

Poznania prof. dr hab. Ryszard Wryk. 

 W dniach 21 – 23 czerwca na Torze Regatowym odbył się Puchar Świata wioślarzy, 

który gościł w Poznaniu już po raz szósty. W zawodach wystartowało  

856 zawodników z 45 krajów. Podczas ostatniego dnia polskie osady wywalczyły cztery 

medale. Impreza została dofinansowana ze środków Wydziału Sportu UMP. 

 28 czerwca odbyły się zawody Enea Junior Poznań Triathlon. W zmaganiach 

najmłodszych wystartowało ponad 400 uczestników. Poznańska odsłona triathlonu 

dla najmłodszych to największa tego typu impreza w tej części zmagań. Areną Zmagań 
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była pływalnia letnia „Chwiałka” oraz pobliski Park Jana Pawła II. Współorganizatorem 

wydarzenia był Wydział Sportu UMP. 

 W weekend 29 – 30.06 Poznań był areną zmagań dla kolejnej imprezy triathlonowej. 

Tym razem dorośli mieli okazję wystartować w Super League Triathlon. Całe zawody 

zostały organizowane w okolicach Jeziora Maltańskiego. W niedzielę najważniejszym 

punktem imprezy była rywalizacja na dystansie średnim, gdzie Mistrzem Polski został 

Robert Wilkowiecki. Partnerem imprezy jest Miasto Poznań. 

 2 lipca na poznańskim Golęcinie odbyło się Poznań Athletics Grand Prix 2019.  

W imprezie wzięło udział wielu czołowych lekkoatletów, medalistów największych 

imprez m.in. Paweł Fajdek (rzut młotem), Wojciech Nowicki (rzut młotem), Malwina 

Kopron (rzut młotem), Joanna Fiodorow (rzut młotem), Michał Haratyk (pchnięcie 

kulą), Paweł Wojciechowski (skok o tyczce). Organizatorami wydarzenia byli Miasto 

Poznań oraz Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. Impreza odbyła się pod patronatem 

Prezydenta Miasta Poznania. 

 W dniach 4 - 7 lipca na kortach Sekcji Tenisowej Klubu Sportowego Warta Poznań  

rozegrano Międzynarodowy Turniej Tenisa na wózkach z serii Uniqlo Wheelchair 

Tennis Tour. Jest to jeden ze 160 turniejów organizowanych na całym świecie 

dla tenisistów poruszających się na wózkach inwalidzkich. Organizację imprezy 

dofinansowano ze środków Wydziału Sportu UMP. 

 W dniach 19 – 20 lipca na Torze Regatowym Malta w Poznaniu odbyły  

się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w kajakarstwie klasycznym, Mistrzostwa Polski 

Młodzików oraz 8. Mistrzostwa Polski w parakajakarstwie. W zawodach, które odbyły 

się dzięki wsparciu z budżetu Miasta Poznania wzięli udział reprezentanci 61 klubów 

z zawodnikami polskiej kadry narodowej na czele. 

 26 lipca w Sali Malinowej Urzędu Miasta Poznania doszło do uroczystego podpisania 

umów na udział w rozgrywkach ligowych czołowych poznańskich zespołów. 

W spotkaniu udział wzięli Zastępca Prezydenta Miasta Poznania pan Jędrzej Solarski 

oraz Dyrektor Wydziału Sportu pani Ewa Bąk. Wiodące zespoły dofinansowano 

ze środków Wydziału Sportu UMP następującymi kwotami: 

 Biofarm Basket Poznań (I liga koszykówki mężczyzn) – 1 000 000 zł 

 Enea AZS Poznań (Basket Liga Kobiet) – 725 000 zł 

 Enea Energetyk Poznań (I liga siatkówki kobiet) – 500 000 zł. 
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 W dniach 20 – 27 lipca w Poznaniu odbyły się Akademickie Mistrzostwa Europy  

w koszykówce. Przez 7 dni na parkietach zaprezentowało się 400 zawodników  

z 22 uniwersytetów (26 drużyn) z 14 krajów. Najlepszą akademicką drużyną kobiet 

został Uniwersytet ze Strasbourga. W finale mężczyzn ze zwycięstwa cieszył  

się Uniwersytet Boloński. Imprezę dofinansowano ze środków Wydziału Sportu. 

 19. PKO Poznań Maraton otrzymał prestiżowe odznaczenie – Bronze Label 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (International 

Associaton of Athletics Federations). IAAF co roku przyznaje certyfikaty, które 

stanowią wyznacznik jakości wybranych biegów ulicznych. By starać się o otrzymanie 

wyróżnienia organizatorzy muszą spełnić szereg wymagań organizacyjnych 

i technicznych, które tworzą wysokie standardy całej imprezy. Dla poznańskiego 

maratonu jest to już drugie wyróżnienie otrzymane od IAAF. 

 1 sierpnia w Urzędzie Miasta Poznania doszło do podpisania umów na udział 

poznańskich zespołów w pierwszoligowych rozgrywkach – WKS Grunwald Poznań 

(piłka ręczna) oraz Warta Poznań S.A. (piłka nożna). W spotkaniu udział wzięli 

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania pan Jędrzej Solarski oraz Dyrektor Wydziału 

Sportu pani Ewa Bąk.  

 W dniach 19 – 25 sierpnia na kortach tenisowych AZS Poznań odbyły  

się XX Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie – Talex Open 2019. 

W turnieju głównym w grze pojedynczej mężczyzn udział wzięło 32 zawodników, 

natomiast w grze podwójnej 16 par. W rywalizacji singlistów zwyciężył Vaclac 

Safranek, natomiast w deblu Mateusz Kowalczyk i Piotr Matuszewski. Imprezę 

dofinansowano ze środków Wydziału Sportu. 

 1 września w Poznaniu odbyły się kolarskie Mistrzostwa Świata UCI Gran Fondo. 

Zawodnicy pokonali trasę o długości 150 km. Do imprezy zostało zakwalifikowanych 

25% najlepszych zawodników z ponad 50 krajów, którzy startowali w serii wyścigów 

UCI Grand Fondo World Series na całym świecie. Partnerem imprezy było Miasto 

Poznań. 

 8 września została zorganizowana kolejna już edycja Poznań Business Run. Wydarzenie 

cieszyło się sporym zainteresowaniem, bowiem na starcie stawiło się 4000 biegaczy, 

czyli 800 sztafet, które przebiegło trasę o długości 4 kilometrów. Celem organizatora 

jest wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu - w Poznaniu zebrano 
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ponad 261 tysięcy złotych. Była to rekordowa edycja zarówno pod względem ilości 

startujących, jak i zebranych środków. 

 9 września uruchomiono Pływalnię Krytą Rataje. Nowy obiekt będzie służył 

mieszkańcom Poznania oraz uczniom klas sportowych pobliskiej szkoły. Rozbiórka 

starej i budowa nowej pływalni na os. Piastowskim trwała niewiele ponad rok.  

Na pływalni będą prowadzone zajęcia z nauki pływania, doskonalenia pływania, 

oswajania z wodą, aqua aerobiku oraz gimnastyki rehabilitacyjnej. 

 14 września nad Wartą, w pobliżu Politechniki Poznańskiej po raz piąty odbył się Piknik 

Poznańskich Olimpijczyków. Imprezę organizuje Stowarzyszenie Olimpijskie 

we współpracy z Wydziałem Sportu UMP, Politechniką Poznańską, Klubem 

Olimpijczyka z Puszczykowa i UKS Szpaki. Podczas pikniku można było spotkać się 

z olimpijczykami, wziąć udział w regatach kajakowych, wyścigach pływackich 

czy łodzi. Impreza odbyła się m.in. dzięki dotacji ze środków Wydziału Sportu Urzędu 

Miasta Poznania. 

 14 września w KS Sobieski Poznań odbył się międzynarodowy turniej zapaśniczy –  

XIII Memoriał Józefa Moczyńskiego w zapasach stylem klasycznym. W imprezie 

udział wzięło 167 zawodników z 19 klubów, reprezentujących sześć państw – Polskę, 

Litwę, Łotwę, Czechy, Holandię i Danię. Turniej był okazją do uczczenia pamięci 

Józefa Moczyńskiego, założyciela klubu i wieloletniego prezesa. Zawody zostały 

dofinansowane ze środków Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania. 

 16 września w Sali Błękitnej UMP odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody Sportowej 

Miasta Poznania. Członkowie pracowali nad treścią nowej uchwały  

i regulaminu przyznawania Nagrody Sportowej i Stypendium Sportowego. 

 W niedzielę 29 września na stadionie POSiR Golęcin odbyły się I Amatorskie 

Mistrzostwa Poznania w biegu na 1 milę. W wydarzeniu wzięli udział zarówno dorośli, 

jak i najmłodsi biegacze. Projekt wspierany przez Miasto Poznań i Poznańskie Ośrodki 

Sportu i Rekreacji. 

 28 września zawodniczki Black Roses Posnania wysoko pokonały zespół USV 

Poczdam w meczu będącym głównym wydarzeniem I edycji International Rugby 

Challenge. Poznanianki zdominowały na boisku drużynę II wicemistrza Niemiec, 

wygrywając 78:7. Spotkanie zostało rozegrane na stadionie Posnanii, w zupełnie nowej 

dla rugby 7 formie 4x7 minut. Organizację wydarzenia dofinansowano ze środków 

Wydziału Sportu UMP. 



256 

 

 W niedzielę 20 października odbyła się jubileuszowa, 20. edycja Poznań Maratonu  

im. Macieja Frankiewicza. W wydarzeniu udział wzięło ponad 6ooo biegaczy, którzy 

wystartowali z ul. Grunwaldzkiej. Na mecie zlokalizowanej na placu Marka 

Międzynarodowych Targów Poznańskich pierwszy pojawił się Kenijczyk Cosmas 

Kyeva. Wśród pań zwyciężyła reprezentantka WKS Grunwald Poznań Monika 

Stefanowicz. 

 25 października w siedzibie AZS Poznań odbyła się konferencja prasowa z udziałem 

Magdaleny Linette, która zakończyła najlepszy w swojej karierze sezon. Poznańska 

tenisistka jest obecnie klasyfikowana w top 50 światowego rankingu. W spotkaniu  

z dziennikarzami udział wzięli m.in. Dyrektor Wydziału Sportu UMP Ewa Bąk  

i prezes sekcji tenisowej OŚ AZS Jacek Muzolf. 

 Rozbudowano wyszukiwarkę cmentarną. Dzięki nowej funkcjonalności, w łatwy 

sposób można ustalić położenie grobu oraz zapoznać się z krótkim opisem sportowej 

kariery poznańskich Olimpijczyków. 

 W poniedziałek 11 listopada odbył się Bieg Niepodległości RunPoland, który 

jednocześnie był mistrzostwami Polski w biegu ulicznym. W czwartej edycji imprezy 

wystartowało ok. 12 000 osób. 

 Od połowy listopada poznańskie kluby sportowe, fundacje, stowarzyszenia i związki 

kultury fizycznej mogły zgłaszać kandydatów do Stypendium Sportowego Miasta 

Poznania dla zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe w kategorii seniora. 

Zawodnicy muszą spełniać warunki zgodnie z Uchwałą Rady Miasta  

nr XVIII/307/VIII/2019. Stypendystów wyłoni Kapituła Nagrody Sportowej  

i Stypendium Sportowego Miasta Poznania. 

 Zakończyły się prace modernizacyjne na stadionie przy ul. Harcerskiej. Obiekt 

ma nową murawę (pod płytą boiska zainstalowano system nawodnienia), oświetlenie, 

trybuny oraz nagłośnienie, pojawił się również telebim. Prace przy przebudowie 

rozpoczęły się w marcu tego roku i trwały niewiele ponad pół roku. Zakończyły  

się prawie dwa miesiące przed zakładanym terminem. Zmagania sportowców będzie 

mogło obserwować ok. 500 osób. Obiektem zarządzać będą Poznańskie Ośrodki Sportu 

i Rekreacji. 

 W piątek 22 listopada uruchomiono Lodowisko Malta. Obiekt tradycyjnie został 

zlokalizowany w okolicach startu Toru Regatowego Malta przy ul. Jana Pawła II. 
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 Na początku grudnia Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji zakończyły modernizację 

toru żużlowego na Golęcinie. Trwające od początku października prace miały na celu 

skrócenie łuku toru. Przebudowa poprawi widowiskowość zawodów żużlowych. 

Po korekcie łuków długość toru żużlowego na golęcińskim stadionie wynosi obecnie 

334 metry. 

 W sobotę 7 grudnia na basenie Chwiałka przy ul. Jana Spychalskiego 34 odbyły  

się Zawody "Pływackie Mikołajki 2019". W imprezie brali udział wszyscy, którzy  

od września uczestniczyli w zajęciach doskonalenia pływania na Chwiałce.  

W zawodach wystartowało ponad 500 osób. 

 Lech Poznań zajął trzecie miejsce w zakończonym w niedzielę 8 grudnia turnieju Enea 

Lech Cup. Drużyna prowadzona przez trenera Łukasza Chęcińskiego pokonała 

w decydującym meczu Sporting Lizbona 1:0. Najlepszym zespołem turnieju został Red 

Bull Lipsk. Lech Cup to jeden z największych w Europie młodzieżowych turniejów 

piłkarskich. Organizację turnieju dofinansowano ze środków Wydziału Sportu UMP. 

 Od poniedziałku 16 grudnia rozpoczęła się trzydniowa rywalizacja w ramach Pucharu 

5 milionów, w której startowało jedenaście Szkół Podstawowych z Poznania.  

Areną zmagań była Hala B POSiR przy ul. Spychalskiego 36. 

 W ostatnią sobotę przed świętami (21 grudnia) w sali KS Sobieski Poznań odbyły  

się zawody "Zapasy z Gwiazdorem". Impreza adresowana jest dla całej braci 

zapaśniczej, która w ten sposób podsumowała tradycyjnie cały mijający rok. Tym razem 

na starcie stanęło 92 zawodników i zawodniczek którzy w swoich kategoriach 

wagowych i wiekowych rywalizowali na 3 matach. Impreza odbyła się dzięki wsparciu 

finansowemu ze środków Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania. 

6. Działania promocyjne Wydziału, w tym działania mające na celu współorganizację  

dużych wydarzeń sportowych promujących miasto Poznań 

W 2019 zostało zawartych 12 umów promocyjnych. Wśród nich znalazły się umowy 

dotyczące promocji Poznania jako ośrodka turystyki i kultury fizycznej na największych 

wydarzeniach sportowych w Poznaniu. Przykładowe umowy promocyjne zawierają takie 

zadania jak:  

- świadczenie usług promocyjnych podczas 61-tej edycji plebiscytu na "Najlepszych 

Sportowców i Trenerów Wielkopolski 2018 oraz Wielkiego Balu Sportowca;  

- organizacja imprezy Junior Poznań Triathlon 2019 na terenie POSiR w sposób 

maksymalizujący efekty promocji na rzecz Miasta Poznania; 
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- organizacja imprezy UCI Grand Fondo World Championships Poznań 2019  

- Mistrzostw Świata w Kolarstwie Szosowym w sposób maksymalizujący efekty 

promocji na rzecz Miasta Poznania; 

- Michał Kotkowski - zawodnik Stowarzyszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego Start; 

- promowanie Miasta Poznania w trakcie Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce osób 

Niepełnosprawnych w dniach 7-15.11.2019 r. w Dubaju; 

- Artur Zakrzewski i Łukasz Jaworski - zawodnicy KS AZS-AWF - Reprezentowanie  

i promowanie Miasta Poznania w trakcie Mistrzostw Świata Seniorów w skokach 

na trampolinie w Tokio w Japonii w dniach 28.11-1.12.2019r.; 

- Piotr Wojciechowski (trener Klubu Sportowego Energetyk) i Jacek Heneczkowski 

(trener Klubu Sportowego Posnania) - Świąteczne spotkania  z młodzieżą i dziećmi  

z poznańskich szkół podstawowych mające na celu promocję kajakarstwa wraz  

z prezentacją sylwetek czołowych zawodniczek poznańskich. 

7. Liczba klubów i stowarzyszeń sportowych, z wyodrębnieniem uczniowskich 

klubów sportowych (wg stanu na 31.12.2019 r.; liczba nowo zarejestrowanych 

i wyrejestrowanych klubów w 2019 r.): 

 40 związków sportowych 

 204 stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS 

 197 klubów nieprowadzących działalności gospodarczej 

 122 uczniowskich klubów sportowych 

Nowo zarejestrowanych klubów w ubiegłym roku: 

 Uczniowski Klub Sportowy – 1 

 Klub sportowy – 7 

Likwidacja: 

 Uczniowski Klub Sportowy – 3 

 Klub Sportowy – 0 

8. Nagroda Sportowa i Stypendium Sportowe Miasta Poznania 

W 2019 roku, zgodnie z decyzją Kapituły Nagrody Sportowej i Stypendium Miasta 

Poznania przyznano Stypendia Sportowe dla seniorów. Wyróżnienia otrzymało  

15 sportowców, a ich stypendium w wysokości 1000-4000 zł miesięcznie wypłacano  

od stycznia do grudnia 2019 r. Ponadto przyznano 50 wyróżnień w kategorii młodzieżowca, 

zgodnie z ustalonymi kryteriami i regulaminem przyznawania stypendium zawartymi  

w Uchwale Rady Miasta Poznania, które jest wypłacane miesięcznie (w wysokości 450 zł)  
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w okresie od lipca 2019 r. do czerwca 2020 r. 29 czerwca na uroczystej sesji Rady Miasta 

Poznania, w reprezentacyjnej sali Hotelu Bazar Prezydent Miasta Poznania oraz 

Przewodniczący Rady Miasta Poznania wyróżnili nagrodą sportową trenera Józef Ślusarek 

(gimnastyka) za całokształt pracy trenerskiej. Trener otrzymał nagrodę  

w wysokości 10.000 zł. 

9. Największe osiągnięcia poznańskich sportowców w 2019 r. 

1 
imię i 

nazwisko 
klub dyscyplina osiągnięcia światowe 

osiągnięcia 
europejskie 

1. 
Michał 

Kotkowski 
SSR Start 

para 
lekooatletyka 

Mistrzostwa Świata - 
400m - IV miejsce i 
uzyskanie kwalifikacji 
paraolimijskiej 
Tokio'20 

  

2. 
Artur 

Zakrzewski 
AZS AWF 

gimnastyka - 
trampolina 

  

II Igrzyska 
Europejskie 
(23-28.06.19) - 
trampolina 
synchroniczna - 
I miejsce 

3. 
Łukasz 

Jaworski 
AZS AWF 

gimnastyka - 
trampolina 

  

II Igrzyska 
Europejskie 
(23-28.06.19) - 
trampolina 
synchroniczna - 
I miejsce 

4. Michał Kudła 
KS Posnania 

Poznań 
kajakarstwo 
klasyczne 

Mistrzostwa Świata 
(22-25.08.2019): 
konkurencja C2 1000m 
- VI miejsce 

Mistrzostwa 
Europy  
(25-
27.06.2019): 
konkurencja C2 
1000m - V 
miejsce 

5. 
Katarzyna 
Paszczyk 

KS Posnania 
Poznań 

rugby - 

Mistrzostwa 
Europy (29-
30.06.2019,  
20-
21.07.2019): 
rugby 7 - IV 
miejsce 

6. 
Agnieszka 
Kowalczyk 

KS Posnania 
Poznań 

rugby - 
Mistrzostwa 
Europy (29-
30.06.2019,  
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20-
21.07.2019): 
rugby 7 - IV 
miejsce 

7. Wiktor Chabel 
KS Posnania 

Poznań 
wioślarstwo 

Mistrzostwa Świata 
(25.08-1.09.2019): 
czwórka podwójna 
M4x - II miejsce; 
Puchar Świata I 
Płowdiw (10-
12.05.2019): czwórka 
podwójna M4x - I 
miejsce; 
Puchar Świata II 
Poznań (21-
23.06.2019): czwórka 
podwójna M4x - I 
miejsce; 
Puchar Świata III 
Rotterdam (12-
14.07.2019): czwórka 
podwójna M4x - I 
miejsce 

- 

8. 
Tomasz 
Kaczor 

KS Warta 
Poznań 

kajakarstwo 
klasyczne 

Mistrzostwa Świata 
(22-25.08.2019) - C1 
1000m - II miejsce 

II Igrzyska 
Europejskie 
(26-
28.06.2019) - 
C1 1000 m - I 
miejsce 

9. 
Kacper 

Majchrzak 
KS Warta 

Poznań 
pływanie 

VII Światowe 
Wojskowe Igrzyska 
Sportowe (18-
27.10.2019): 100m 
stylem dowolnym, 
200m stylem 
dowolnym, 4x200m 
stylem dowolnym, 
4x100m stylem 
zmiennym, 4x100m 
stylem dowolnym MIX 
- pięć brązowych 
medali (najwięcej w 
reprezentacji Polski); 
International 
Swimming League: 
200m stylem 
dowolnym - III miejsce 

- 
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(Indianapolis), 200m 
stylem dowolnym - II 
miejsce (Neapol), 
4x100m stylem 
dowolnym mix - II 
miejsce (Neapol), 
100m stylem 
dowolnym - II miejsce 
(Waszyngton), 4x100m 
stylem dowolnym - I 
miejsce (Waszyngton), 
4x100m stylem 
dowolnym mix - I 
miejsce 

10. 
Alicja 

Konieczek 

Organizacja 
Środowiskowa 

AZS 
lekkoatletyka 

Uniwersjada Napoli  
(3-14.07.2019): 3000m 
przeszkody - I miejsce 

Mistrzostwa 
Europy (9-
11.08.2019): 
3000m 
przeszkody 
drużynowo - I 
miejsce 

11. 
Martyna 
Długosz 

KU AZS 
UAM Poznań 

szermierka 

Mistrzostwa Świata - 
VII miejsce (floret 
drużynowo, 21-
22.07.2019) 

- 

12. Julia Walczyk 
KU AZS 

UAM Poznań 
szermierka 

Mistrzostwa Świata - 
VII miejsce (floret 
drużynowo, 21-
22.07.2019) 

- 

13. 
Hanna 

Łyczbińska 
KU AZS 

UAM Poznań 
szermierka 

Mistrzostwa Świata - 
VII miejsce (floret 
drużynowo, 21-
22.07.2019) 

- 

14. 
Martyna 

Synoradzka 
KS AZS-

AWF Poznań 
szermierka 

Mistrzostwa Świata 
(21-22.07.2019): floret 
drużynowo - VII 
miejsce 

Mistrzostwa 
Europy 
(06.2019): 
floret 
drużynowo - VI 
miejsce 

15. 
Karolina 
Nadolska 

KU AZS 
UAM Poznań 

lekkoatletyka 
- maraton 

Hannover - 
kwalifikacja olimpijska 
- 2:27:43, III miejsce 
(maraton, 7.04.2019)  
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16. 
Joanna 

Fiodorow 

Organizacja 
Środowiskowa 

AZS 
lekkoatletyka 

Mistrzostwa Świata 
(27.09-6.10.2019): rzut 
młotem - II miejsPce  

- 

17. 
Patrycja 

Wyciszkiewicz 

Organizacja 
Środowiskowa 

AZS 
lekkoatletyka 

Mistrzostwa Świata 
(27.09-6.10.2019): 
biegi 400m sztafeta - II 
miejsce 

- 

18. 
Aleksandra 
Kowalczuk 

Organizacja 
Środowiskowa 

AZS 

taekwondo 
ITF 

Mistrzostwa Świata 
(15-19.05.2019): 
kyorugi - V miejsce 

Mistrzostwa 
Europy (29-
30.11.2019): 
kyorugi - I 
miejsce 

19. Karol Robak 
Organizacja 

Środowiskowa 
AZS 

taekwondo 
ITF 

Mistrzostwa Świata 
(15-19.05.2019): 
kyorugi - V miejsce 

- 

20. 
Agnieszka 
Wieszczek-

Kordus 

WKS 
Grunwald 

Poznań 

zapasy - styl 
wolny 

Mistrzostwa Świata 
(19.09.2019): 
konkurencja 68kg - 
VIII miejsce; 
VII Światowe 
Wojskowe Igrzyska 
Sportowe (23.10.2019): 
konkurencja 68kg - II 
miejsce; 

- 

21. 
Tadeusz 
Michalik 

KS Sobieski 
zapasy - styl 
klasyczny 

Mistrzostwa Świata 
(14-22.09.19) - V 
miejsce - uzyskanie 
kwalifikacji do 
Tokio'20 

Mistrzostwa 
Europy (12-

14.04.19) - XIII 
miejsce 

 

Najważniejsze Osiągnięcia Poznańskich Sportowców w 2019 roku w Kategorii Junior  

i Młodzieżowiec: 

 Klaudia Cyrulewska - KS Energetyk Poznań  

 1. miejsce Mistrzostwa Świata U23 K-4 500m  

 1. miejsce Młodzieżowe Mistrzostwa Europy K-4 500m  

 Martyna Klatt - KS Energetyk Poznań  

 1. miejsce Mistrzostwa Świata U23 K-4 500m  

 1. miejsce Młodzieżowe Mistrzostwa Europy K-4 500m 

 Małgorzata Puławska - KS Posnania Poznań  

 1. miejsce Mistrzostwa Świata U23 K-4 500m 
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 1. miejsce Młodzieżowe Mistrzostwa Europy K-4 500m 

 2. miejsce Mistrzostwa Świata U23 K-1 500m 

 2. miejsce Młodzieżowe Mistrzostwa Europy K-1 500m 

Sukcesy drużynowe 

 Lech Poznań - V miejsce w Lotto Ekstraklasa 

 KS Posnania Poznań - Mistrz Polski mężczyzn Rugby 7  

 WKS Grunwald Poznań - Mistrz Polski w hokeju na trawie mężczyzn 

 KS Warta Poznań - III miejsce Mistrzostw Polski w hokeju na trawie mężczyzn 

 Black Roses - II miejsce Mistrzostw Polski w rugby kobiet 

 KU Politechnika Poznańska - II miejsce Mistrzostw Polski w hokeju na trawie kobiet  

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych 
1. 4 marca 2019r. weszły w życie przepisy dotyczące wydawania nowych dowodów 

osobistych z warstwą elektroniczną tzw. e-dowody. Wprowadzenie w życie 

tych rozwiązań wiązało się z koniecznością opracowania nowych procedur dotyczących 

wydawania dowodów osobistych, przeszkolenia ok. 60 osób w zakresie nowych 

procedur, stałej współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. Urząd Miasta Poznania 

uczestniczył w testach  przedwdrożeniowych, które niewątpliwie przyczyniły  

się do właściwego przygotowania systemów informatycznych przez Ministerstwo. 

Ponadto, przygotowano ok. 130 stanowisk pracy, które wymagały konfiguracji 

systemów, tak aby mogły funkcjonować z nowymi rozwiązaniami. 

2. 4 marca 2019r. weszły w życie przepisy zmieniające wzór prawa jazdy. Z nowego 

dokumentu usunięty został adres kierowcy. Oznacza to, że w przypadku zmiany adresu 

kierowca nie ma obowiązku wymiany dokumentu. 

3. Od lipca 2019r. SOUK realizuje nowe zadanie dotyczące rejestracji pojazdów,  

a mianowicie rejestrację profesjonalną. Jest to nowy rodzaj rejestracji pojazdów, który 

dotyczy firm produkujących i sprzedających pojazdy i polega na możliwości poruszania 

się pojazdami, które są testowane przez potencjalnych klientów, a nie są zarejestrowane 

w tradycyjny sposób. Przedsiębiorca dokonujący obrotu pojazdami otrzymuje specjalne 

tablice rejestracyjne, które może przekładać na poszczególne pojazdy (te które w danej 

chwili mają być testowane). 
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4. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego po raz pierwszy umożliwiliśmy 

wyborcom załatwianie spraw w zakresie dopisania do spisu wyborców i uzyskanie 

zaświadczenia o prawie do głosowania we wszystkich trzech lokalizacjach wydziału tj.: 

 ul. Libelta 16/20, 

 ul. Gronowej 22a 

 ul. 28 czerwca 1956r. nr 404. 

5. W tym samym dniu, czyli 23 kwietnia br. również po raz pierwszy, uruchomiliśmy 

możliwość rezerwacji wizyt w urzędzie w sprawach wyborczych. Dało to możliwość 

wyborcom zrealizowania swoich spraw, czyli dopisania do spisu wyborców i wydania 

zaświadczenia o prawie do głosowania, bez konieczności oczekiwania w kolejce, 

jak  to miało miejsce w latach wcześniejszych. Wyborca sam wybierał: 

 miejsce, w którym chce załatwić sprawę, 

 dzień, 

 godzinę rozpoczęcia obsługi.  

System rezerwacji funkcjonował zarówno przy wyborach do Parlamentu Europejskiego, 

jak i przy wyborach do Parlamentu krajowego.  

6. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego: 

 dopisano do spisu wyborców 5.324 osoby; 

 wydano 2.893 zaświadczenia o prawie do głosowania. 

7. Przed wyborami do Parlamentu RP: 

 dopisano do spisu wyborców 23.093 osoby; 

 wydano 3.966 zaświadczeń o prawie do głosowania. 

8. Kontynuowano współpracę z Ministerstwem Cyfryzacji w zakresie przygotowywania 

centralnych usług cyfrowych związanych z wykonywanymi przez wydział zadaniami. 

9. Uczestniczono w konsultacjach przepisów prawnych dotyczących rejestracji pojazdów, 

prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury. 

10. Przygotowano spisy wyborców na wybory do Rad Osiedli. Przygotowanie odbyło  

się sprawnie i bez kłopotów. Pierwszy raz wykorzystano podpis elektronicznych 

do podpisania spisów, co znacząco przyspieszyło ich przygotowanie. 

 
 
W okresie  od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. w WSOiUK zrealizowano min.: 
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l.p. Rodzaj sprawy Liczba spraw 
w 2019r.  

1. Dowody osobiste 47.372 

2. Meldunki (stałe i czasowe) 40.238 

3. Wymeldowania 22.765 
4. Decyzje dotyczące meldunku/wymeldowania 

administracyjnego 
1.179 

5. Informacje/zaświadczenia o danych osobowych 20.048 
6.  Prawa jazdy 11.748 
7. Dowody rejestracyjne 105.333 
8. Pozwolenia czasowe 121.351 
9. Tablice rejestracyjne 81.152 
10. Kontrole ośrodków szkolenia kierowców 80 
11. Kontrole stacji kontroli pojazdów 52 
12. Egzaminy dla taksówkarzy 116 osób 

 

 

 

Liczba pojazdów:  

Wyszczególnienie 
Stan na 

31.12.2018 r. 
Stan na 

31.12.2019r. 
Liczba zarejestrowanych pojazdów łącznie  497.304 516.607 

Liczba aut osobowych 388.958 405.254 

Liczba samochodów osobowych na 1000 mieszkańców 783* 819** 

Liczba samochodów ciężarowych 63.527 64.462 

Liczba motocykli 16.591 17.576 

Łączna liczba ośrodków szkolenia kierowców (w 
nawiasie liczba nowych ośrodków – jeśli dotyczy) 

59 
60 

Liczba stacji kontroli pojazdów funkcjonujących na 
terenie Poznania 

51 
52 

 
* do wyliczenia przyjęto liczbę osób zameldowanych na stałe i czasowo na dzień 31 grudnia 2018r. (497.279 osób) 
** do wyliczenia przyjęto liczbę osób zameldowanych na stałe i czasowo na dzień 31 grudnia 2019r. (495.343 osoby) 

 

Wydział Urbanistyki i Architektury 
1. Podstawowe zadania Wydziału Urbanistyki i Architektury, wynikające z ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy Prawo budowlane, 

w 2019 roku realizowane były przy wpływających pismach (w tym wnioski oraz pisma 

składane do spraw w toku) w liczbie 34544  (wzrost o 3% w stosunku do 2018 r.). 

Szczegółowy wpływ pism do wydziału w roku 2019 przedstawia się następująco: 
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 liczba wszystkich pism (w tym wnioski oraz pisma składane do spraw w toku) złożonych 

do Wydziału Urbanistyki i Architektury -  34544. 

Wpłynęło łącznie wniosków: 

 o ustalenie warunków zabudowy: 1205 (spadek o 10% w stosunku do 2018 r.) 

 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego: 322 (spadek o 11% w stosunku 

do 2018 r.) 

 o wydanie opinii urbanistycznej: 26 (spadek o 30% w stosunku do 2018 r.) 

 o pozwolenie na budowę: 3295 (wzrost o 6% w stosunku do 2018 r.) 

 zgłoszenia robót budowlanych: 1721 (wzrost o 0,5%% w stosunku do 2018 r.) 

 o zaświadczenia o samodzielności lokalu: 729 (spadek o 5% w stosunku do 2018 r.) 

 o udzielenie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej: 414 (wzrost 

o 44% w stosunku do 2018 r.) 

W 2019 r. wydano następujące decyzje: 

 o warunkach zabudowy: 974 (spadek o 2% w stosunku do 2018 r.) 

 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 277 (spadek o 12% w stosunku 

do 2018 r.) 

 o pozwoleniu na budowę: 2958 (spadek o 6% w stosunku do 2018 r.) 

 przyjęte zgłoszenia robót: 648 (spadek o 22% przyjętych zgłoszeń w stosunku do 2018 r.) 

A ponadto: 

    pozwolenia na budowę wydane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 589 

 pozwolenia na budowę wydane na podstawie miejscowych planów zagospodarowana 

przestrzennego: 532 

Średni czas oczekiwania na wydanie decyzji w 2019 r. wynosił: 

 warunki zabudowy: 126 dni; 

 lokalizacja inwestycji celu publicznego: 59 dni; 

 pozwolenia na budowę: 50 dni. 

Średni czas oczekiwania na wydanie np. decyzji o warunkach zabudowy, został wydłużony  

w porównaniu z rokiem poprzednim o 16 dni. Należy pamiętać, że średnia wynosząca 126 dni, 

wynika z faktu, iż są to sprawy szczególnie skomplikowane. Ustalenie warunków zabudowy 

każdorazowo musi być poprzedzone zebraniem obszernego materiału dowodowego, 
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przeprowadzeniem analizy urbanistycznej oraz dokonaniem szeregu uzgodnień projektu 

decyzji z innymi organami. 

O szczególnie skomplikowanym charakterze sprawy możemy mówić wówczas, gdy mamy 

do czynienia z zawiłym stanem faktycznym sprawy, wymagającym przeprowadzenia licznych 

czynności dowodowych, jak i ze złożonym, niełatwym do ustalenia stanem prawnym, 

wymagającym wnikliwej analizy oraz wykładni przepisów prawa. W sprawach 

o skomplikowanym stanie faktycznym, w których zachodzi konieczność przeprowadzenia 

wielu dowodów, obowiązkiem organu jest sprawne, co nie oznacza, że zawsze szybkie, 

prowadzenie postępowania dowodowego, zmierzające do ustalenia stanu faktycznego 

pozwalającego na prawidłowe rozstrzygnięcie sprawy (wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 września 2017 r. III SAB/Wr 20/17).  

2. Najważniejsze aspekty funkcjonowania Wydziału w 2019 r. 

 utrzymanie wysokiej jakości pod względem terminowości prowadzonych postępowań 

oraz ilości wydawanych pozytywnych rozstrzygnięć kończących postępowania; 

 kontynuacja digitalizacji dokumentacji postępowań prowadzonych w Wydziale 

Urbanistyki i Architektury, a przede wszystkich uzupełnianie bazy dokumentów 

skanowanych rozstrzygnięć postępowań administracyjnych (decyzje: o warunkach 

zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o pozwoleniu 

na budowę); 

 uruchomienie przy współpracy z ZGiKM Geopoz wirtualnej bazy przestrzennej 

obrazującej kształtowanie miasta w decyzjach o warunkach zabudowy i pozwoleniach 

na budowę udostępnionej w aplikacji Geomapa jako usługa web service umożliwiająca 

podgląd z poziomu wybranej działki powiązanych z nią decyzji wydawanych przez 

Wydział Urbanistyki i Architektury; 

 wdrożenie narzędzi ArcGis do wykonywania analiz urbanistycznych na bazie 

elektronicznych map zasadniczych. 

3. Na uroczystej Gali Dni Dewelopera w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu 

16 października 2019 roku ogłoszono wyniki Rankingu Miast 2019 Polskiego 

Związku Firm Deweloperskich.  

W Rankingu wzięło udział 19 miast, wśród których Poznań trzeci raz z rzędu został 

zwycięzcą. Zestawienie przygotowywane przez Polski Związek Firm Deweloperskich, 

ma na celu sprawdzenie czy władze samorządowe wydają decyzje potrzebne 

do rozpoczęcia budowy w ustawowym terminie. Ranking Miast ma promować dobrą 
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współpracę deweloperów z miastami, doceniając te ośrodki miejskie, które wyróżniają  

się sprawną i dobrze działającą administracją. 

4. W 2019 roku organizatorami konferencji XII Dzień Urbanisty 'Przestrzeń w lepszym 

klimacie' byli: Towarzystwo Urbanistów Polskich oddział Poznań, Stowarzyszenie 

Metropolia Poznań oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Wydarzenie zostało objęte 

patronatem honorowym Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Tym razem 

pracownicy Wydziału Urbanistyk i Architektury brali czynny udział w wydarzeniu jako 

słuchacze. Motywami przewodnimi dwudniowego wydarzenia były 'powietrze' i 'woda', 

a poruszane zagadnienia koncentrowały się na związkach urbanistyki i planowania 

przestrzennego z działaniami na rzecz adaptacji do zmian klimatu oraz przeciwdziałania 

ich przyczynom. 

5. Prace Zespołu ds. przygotowania uchwały krajobrazowej 

Odbyło się spotkanie Zespołu, podczas którego omawiany był zmodyfikowany projekt 

uchwały krajobrazowej oraz przedstawiony harmonogram prac związanych z dalszym 

procedowaniem dokumentu, w tym z planowanymi konsultacjami społecznymi. 

6. Został opracowana „wkładka” do „Szyldownika” (broszura informacyjna dla małych 

i średnich przedsiębiorstw) zawierająca dobre praktyki czyli zdjęcia istniejących 

szyldów zlokalizowanych na terenie Miasta Poznania i zgodnych z wypracowanymi 

wytycznymi. „Szyldownik” z wkładką ciągle cieszy się sporym zainteresowaniem.  

Jest wykorzystywany w rozmowach z klientami, nie tylko w macierzystym Wydziale 

Urbanistyki i Architektury, ale również w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków, 

czy Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych. 

7. Zmiany regulaminowe Wydziału Urbanistyki i Architektury w 2019 r.: 

Zarządzeniem nr 1/2019 Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury z dnia 11 marca 

2019 r., w sprawie Regulaminu Organizacyjnego WUiA zlikwidowano Oddział ds. Estetyki 

Miasta - przeniesiono zadania i 3 etaty do ZDM, przeniesiono również stanowisko 

Pełnomocnika Prezydenta ds. estetyki miasta do Zarządu Dróg Miejskich (od 1 kwietnia 

2019 r., obecnie nosi nazwę Zastępca Dyrektora ds. Przestrzeni). Utworzone zostało 

samodzielne stanowisko ds. uchwały krajobrazowej i analiz. 

W ciągu trzech ostatnich miesięcy funkcjonowania w Wydziale, Pełnomocnik kontynuował 

sprawy dotyczące: 

 opiniowania projektów dotyczących przestrzeni publicznej pod kątem rozwiązań 

przestrzenno-estetycznych, 



269 

 

 działań porządkujących chaos reklamowy, 

 opiniowania wydarzeń i imprez odbywających się w przestrzeni publicznej. 

Zarządzeniem nr 3/2019 Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury z dnia 

06.12.2019r., w   sprawie Regulaminu Organizacyjnego WUiA  dokonano zmiany struktury 

organizacyjnej Oddziału Urbanistyki III, polegającej na zmniejszeniu stanowisk 

ds. urbanistyki a zwiększeniu stanowisk ds. analiz urbanistycznych (ilość etatów 

w Oddziale bez zmian), dodano Oddziałom Urbanistyki i Oddziałom Architektury oraz 

Oddziałowi Inwestycji Ogólnomiejskich  nowego zadania dotyczącego wystawiania  

administracyjnych tytułów wykonawczych, dotyczących egzekucji pieniężnych. Rejestr 

wniosków o udostępnienie informacji publicznej został przeniesiony do Centrum 

Informacji o Przestrzeni Miejskiej z Oddziału Organizacyjno-Administracyjnego. 

Zlikwidowano etat w Oddziale Architektury II i utworzono etat dla drugiego samodzielnego 

stanowiska ds. uchwały krajobrazowej i analiz. Ponadto dokonano aktualizacji dotyczącej 

prowadzenia rejestrów w Wydziale, a także przesunięto zadanie: prowadzenie składnicy 

Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego z Oddziału Doradztwa Prawno – 

Budowlanego do Oddziału Centrum Informacji o Przestrzeni Miejskiej. 

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku trwały również dyskusje nad dalszą 

organizacją pracy, w tym nad zakresem prac i kompetencji, które po odejściu Pełnomocnika 

Prezydenta ds. Estetyki Miasta, pozostaną w Wydziale Urbanistyki i Architektury 

(jak np. dalsze prace nad projektem uchwały krajobrazowej, jej wdrożenie oraz kwestie 

porządkowania tymczasowych obiektów budowlanych na gruntach miejskich w zakresie 

pawilonów i kiosków). 

8. „Uchwała krajobrazowa”  

Przyjęto Zarządzenie Nr 358/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11.04.2019r. 

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych 

dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej 

architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń czyli 

tzw. uchwały krajobrazowej. 12 kwietnia 2019 r. upubliczniono tekst w formie projektu 

uchwały krajobrazowej (na dedykowanej stronie: poznan.pl/krajobrazowa), udostępniona 

została także broszurka – wraz z opracowaniem graficznym, która w przystępny sposób 

przedstawiała rozwiązania przyjęte w uchwale. Konsultacje społeczne trwały do końca 

czerwca 2019 r. We wrześniu 2019 roku opracowany został raport z konsultacji 

społecznych. W trzech organizowanych spotkaniach udział wzięło ponad 120 osób, 
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reprezentujących branżę reklamową, mieszkańców, przedstawicieli rad osiedli, 

projektantów oraz jednostki miejskie. Wpłynęły 23 pisma, z czego największą grupę 

nadawców stanowili operatorzy reklamowi. Łącznie otrzymaliśmy ponad 300 uwag. 

Tematycznie najwięcej komentarzy poświęconych było tablicom i urządzeniom 

reklamowym (z czego ponad 30 dotyczyło billboardów),oraz rozwiązaniom dedykowanym 

szyldom. W miesiącach wrześniu i październiku prowadzone były rozmowy 

z przedstawicielami Stadionu Miejskiego oraz Portu Lotniczego Ławica, którzy swoje 

uwagi do proponowanych zapisów do uchwały krajobrazowej przekazali po zakończeniu 

konsultacji społecznych. W trakcie analizowania materiałów z konsultacji społecznych 

opracowane zostały mapy Poznania zawierające lokalizacje budynków handlowo-

usługowych z podziałem na powierzchnię zabudowy, a także mapa z lokalizacjami 

budynków o powierzchni zabudowy ponad 15 tys. metrów kwadratowych, które 

utwierdziły autorów w przekonaniu o właściwym poprowadzeniu obszarów wyznaczonych 

w uchwale. Równolegle do konsultacji społecznych, prowadzone były rozmowy 

z Wydziałem Finansowym oraz Biurem Nadzoru Właścicielskiego o wdrożeniu uchwały 

krajobrazowej, w tym o potencjalnym przyjęciu uchwały o opłacie reklamowej. Wydział 

Urbanistyki i Architektury prowadził również rozmowy z przedstawicielami Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, których wiedza i doświadczenie 

w przeprowadzaniu egzekucji nielegalnych nośników reklamowych jest bezcenna. PINB 

zwracał uwagę na zagrożenia płynące z podjęcia uchwały. Wskazywał także potencjalne 

problemy (z ustaleniem właścicieli nośników, problemy kadrowe). Przymierzając  

się do wdrożenia uchwały krajobrazowej podjęte zostały rozmowy z Zarządem Dróg 

Miejskich o współpracy nad wspólną bazą danych dla tablic i urządzeń reklamowych  

na terenie Miasta Poznania. Udostępniane przez ZDM informacje o legalnych nośnikach 

znajdujących się w pasie drogowym uzupełniłyby dane z pozwoleń na budowę oraz 

zgłoszeń nośników wydawanych przez Urząd. Z uwagi na konieczność dostosowania 

danych do jednego formatu informacje od Zarządu Dróg mogłyby być przekazywane co pół 

roku, a w momencie obowiązywania uchwały co kwartał lub częściej. W planach 

jest udostępnienie ewidencji reklam innym jednostkom miejskim za pomocą geomapy, 

a w przyszłości także mieszkańcom (bez danych chronionych) za pomocą istniejącej 

interaktywnej mapy Poznania. Poczyniono pierwsze kroki nad stworzeniem cyfrowej bazy 

danych reklam. Już teraz wszystkie nowe lokalizacje słupów reklamowych oraz 

billboardów stawiane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie wprowadzane są przez 



271 

 

WUiA na mapy cyfrowe (za pomocą rozwiązań gisowych).  Wspomniane lokalizacje 

projektowanych nośników analizowane są pod kątem uchwały krajobrazowej, stąd na mapy 

wprowadzane są także istniejące reklamy położone w sąsiedztwie, jednakże muszą 

one zostać zweryfikowane pod kątem legalności. Po przyjęciu uchwały planowane jest 

inwentaryzowanie reklam w terenie (mierzenie nośników reklamowych i sprawdzanie 

ich parametrów). Wydział Urbanistyki i Architektury w II połowie roku zaczął prowadzić 

rozmowy z Geopozem o możliwości umieszczania modeli reklam w istniejącym modelu 

3d Miasta. Próbnie wymodelowanym nośnikiem był słup reklamowy (w kilkunastu 

lokalizacjach, które uzyskały pozwolenia na budowę). W planach jest także 

wymodelowanie i umieszczenie w modelu wiat przystankowych wraz z umieszczonymi 

w nimi citylightami. W listopadzie 2019 r. po zakończeniu analizowania otrzymanych 

uwag, komentarzy, opinii opracowany został finalny projekt uchwały regulującej zasady 

i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych oraz ogrodzeń dla Miasta Poznania, który przekazany został 

do wewnętrznego opiniowania.Obecnie prowadzone są także prace nad aktualizacją 

materiałów informacyjnych (broszura, przewodnik po uchwale krajobrazowej, przewodnik 

po reklamach tzw. ‘Reklamownik’) oraz promocyjnych, które będą niezbędne przy dalszym 

procedowaniu dokumentu. 

9. 22 października Miasto Poznań ogłosiło konkurs na koncepcję urbanistyczno-

architektoniczną placu Wiosny Ludów i ulicy Szkolnej w Poznaniu, dla studentów 

uczelni wyższych kształcących architektów.  

Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej 

dla obszaru objętego konkursem stanowiącą propozycję rozwiązań architektonicznych 

i programowo-funkcjonalnych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów kształtowania 

zieleni i problemów wód opadowych. Celem konkursu było uzyskanie materiału 

wyjściowego do dalszych prac planistycznych na terenie objętym konkursem, szeroko 

rozumiana edukacja oraz wyłonienie i promocja młodych, uzdolnionych architektów. 

Ogłoszenie wyników ma odbyć się w lutym 2020 r. 

10. Ogłoszono otwarty dwuetapowy konkurs na projekt pomnika Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Poznaniu. Pomnik zlokalizowany zostanie u zbiegu ulic K. Libelta 

i alei Niepodległości.  

Wpłynęło 50 wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Po analizie i ocenie 

wszystkich wniosków, pod względem spełnienia wymagań, zaproszono do udziału 
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w I etapie konkursu 48 uczestników. Termin składania prac w I etapie Konkursu upłynął 

z dniem 26 listopada 2019 r. 

11. W dniu 22 maja 2019 r. odbyła się trzecia edycja pikniku „Powitanie jerzyków 

w Poznaniu” na osiedlu Stare Żegrze nr 1 w Poznaniu. Spotkanie było kontynuacją 

inicjatywy Urzędu Miasta Poznania i osób podejmujących działania na rzecz ochrony 

środowiska przyrodniczego. Naszym wsparciem byli inwestorzy i architekci, którym 

leży na sercu podniesienie jakości przestrzeni miasta, a także promowanie rozwiązań 

architektonicznych dedykowanych przyrodzie i zieleni. Grupa kilkudziesięciu dzieci 

wzięła udział w konkursie plastycznym. Podczas pikniku wyłonieni zostali zwycięzcy, 

którym osobiście gratulowała Zastępczyni Prezydent Miasta Poznania, p. Katarzyna 

Kierzek-Koperska. W 2019 roku nasze zaproszenie na piknik przyjęli także p. Wojciech 

Krawczuk (obecny Prezes poznańskiego oddziału SARP) oraz p. Marcin Sakson 

z jednej z czołowych poznańskich pracowni architektonicznych 'Front architects', 

którzy opowiadali o projektowaniu budynków, a także o zawodzie architekta. 

Uczniowie mieli okazję poznać pracę Ptasiego Azylu  (Uniwersyteckiego Centrum 

Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) czy Straży 

Miejskiej Miasta Poznania. Na zakończenie akcji „Powitanie jerzyka” w dniu 

9.09.2019 r. dzieci ze SP Nr 50 z os. Stare Żegrze 1 gościły z wizytą u Prezydenta 

Miasta, p. Jacka Jaśkowiaka oraz jego Zastępców, p. Mariusza Wiśniewskiego 

i p. Bartosza Gussa, zwiedzały Urząd Miasta oraz budynek „Za Bramką”. Pracownicy 

WUiA przeprowadzili krótkie warsztaty urbanistyczne. Ponadto od 2.09.2019r. 

na wewnętrznym dziedzińcu Urzędu można było zapoznać się z wystawą dedykowaną 

piknikowi 'Powitanie jerzyka w Poznaniu', ze zdjęciami miejskich ptaków autorstwa 

poznańskiego przyrodnika p. Pawła Kowalczyka. Powyższa działalność została 

zauważona przez prasę. Artykuły o pikniku jerzykowym pojawiły się na portalach 

'Aglomeracja.net' oraz na portalu 'WhiteMAD', a także na portalach społecznościowych 

Prezydenta Jacka Jaśkowiaka oraz Katarzyny Kierzek-Koperskiej. 

12. Udział przedstawicieli WUiA w następujących wydarzeniach: 

 BUDMA – Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury, MTP – Poznań 
12-15.02.2019 r.; 

 Międzynarodowe Targi Nieruchomości – Cannes 11-15.03.2019 r.; 

 Realizacja inwestycji na terenach poprzemysłowych (Stara Rzeźnia) – Niemcy 
13 - 15.05.2019 r.; 

 Architektoniczne Polityki 2018 – Warszawa 28.05.2019 r.; 



273 

 

 Konsultacje projektu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – Warszawa 26.06.2019 r.; 

 Kolegium Towarzystwa Urbanistów Polskich – Warszawa 06.09.2019 r.; 

 Akademia Górniczo-Hutnicza współpraca projektowa na rzecz wdrażania 
rozwiązań BIM – cyfryzacja procesu inwestycyjnego – Kraków 15-17.09.2019 r.; 

 III Forum Rozwoju Miast MTP – Poznań 10-11.10.2019 r.; 

 Dni Dewelopera – Polski Związek Firm Deweloperskich – Wrocław 
16 – 17.10.2019r.; 

 Kongres Polityki Miejskiej – Kielce 14-15.11.2019 r.; 

 XVIII Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej – Kraków 31.03-03.04.2019 r. 
 

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych: 
1. Obsługa organów osiedli i bieżąca praca Wydziału 

W 2019 roku organy 42 jednostek pomocniczych Miasta Poznania - osiedli obsługiwane  

były przez 5 Oddziałów Obsługi: 

 Oddział Grunwald - 10 osiedli, 

 Oddział Jeżyce - 8 osiedli, 

 Oddział Nowe Miasto - 10 osiedli, 

 Oddział Stare Miasto - 9 osiedli, 

 Oddział Śródmieście - 5 osiedli. 

W ramach wsparcia organów osiedlowych pracownicy Wydziału uczestniczyli  

w sesjach rad oraz posiedzeniach zarządów. W roku 2019 roku odbyło się 420 sesji rad osiedli, 

na których podjęto 2091 uchwał oraz 256 posiedzeń zarządów, na których podjęto 210 uchwał. 

Ponadto, Oddział Planowania i Realizacji Wydatków odpowiadał m.in. za realizację wydatków 

dotyczących obsługi administracyjno-kancelaryjnej osiedli oraz zadań przekazanych przez 

osiedla do realizacji Wydziałowi. Do zadań Oddziału Koordynacji i Funkcjonowania Jednostek 

Pomocniczych należało m.in. redagowanie oraz opiniowanie projektów aktów prawnych, 

wzorów uchwał, regulaminów i innych materiałów na potrzeby jednostek pomocniczych. 

Oddział koordynował nadzór nad działalnością organów osiedli. 

2. Wybory do Rad Osiedli  

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta odpowiadał za kompleksową organizację  

i przeprowadzenie wyborów do rad osiedli, które odbyły się 24 marca 2019 r. W prace 

zaangażowani byli wszyscy pracownicy Wydziału. Do najważniejszych zadań należało: 

 przygotowanie propozycji podziału osiedli na okręgi i obwody głosowania, 
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 przygotowanie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zarządzenia 

wyborów do rad osiedli Miasta Poznania, 

 obsługa Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Osiedlowych, w tym przygotowanie na jego 

potrzeby całej dokumentacji związanej z procesem wyborczym – projektów uchwał, 

obwieszczeń, druków wyborczych, protokołów wyników etc., 

 przeprowadzenie uzgodnień z właściwymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi  

 i podmiotami zewnętrznymi w zakresie udostępnienia lokali wyborczych, 

 przygotowanie i zawarcie umów zleceń z osobami odpowiedzialnymi za dozór, 

urządzanie  

 i sprzątanie lokali wyborczych, 

 przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na radnych i członków OKW, 

 przeprowadzenie I posiedzeń i szkoleń OKW, 

 obsługa OKW, 

 dowóz wyposażenia lokali wyborczych oraz odbiór lokali, 

 dystrybucja obwieszczeń wyborczych, 

 dyżur w trakcie dnia i nocy wyborczej (w tym m.in. wydawanie kart i materiałów 

wyborczych oraz spisów wyborców, przyjmowanie protokołów wyników głosowania 

w obwodzie), 

 przygotowanie list do wypłat diet dla członków OKW, 

 przygotowanie zaświadczeń dla radnych o wyborze oraz organizacja sesji 

inauguracyjnych, 

 publikowanie informacji i druków dot. wyborów w BIP i tzw. portalu osiedlowym. 

Spośród 1248 kandydatów wybierano 678 radnych na kadencję 2019-2023.  

W związku z niezgłoszeniem się wymaganej liczby kandydatów w: Osiedlu Ogrody, Osiedlu 

Rataje okręg nr IV i V, Osiedlu Nowe Winogrady Wschód okręg  nr II, głosowania 

nie przeprowadzono, a za wybranych uznano zgłoszonych kandydatów.   

Głosowanie odbyło się w siedzibach obwodowych komisji wyborczych, nieprzerwanie 

od godz. 8:00 do 20:00.  Frekwencja w skali Miasta wyniosła 9,86%. Była najwyższą od czasu 

przeprowadzenia reformy funkcjonowania jednostek pomocniczych i wdrożenia wyborów 

w jednym terminie dla wszystkich osiedli. O 2,07 punktu procentowego przewyższyła 

frekwencję z 2015r. Najwyższą odnotowano na Osiedlu Strzeszyn – 27,46 % a najniższą 

na Osiedlu Grunwald Północ – 3,32 %. 
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Wybory osiedlowe poprzedziła kampania promocyjna, której motywem przewodnim było 

hasło „ZaRadność”, zbudowane na grze słów „Za” i „Radny”, które odwoływało  

się do wielkopolskiego etosu umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach, 

przedsiębiorczości i zaangażowania. Zgodnie z przesłaniem kampanii, głosując i będąc 

„ZA” czymś lub za kimś, pokazujemy swoje zaangażowanie i odcinamy się od bezradności.  

Wśród zaplanowanych działań promocyjnych wymienić warto m.in. produkcję i emisję spotów  

w lokalnych rozgłośniach radiowych i telewizyjnych oraz serwisie YouTube, dedykowane 

artykuły w prasie lokalnej oraz Informatorze Samorządowym Metropolii Poznań, plakaty 

w przestrzeni miejskiej, billboardy, reklama na i w pojazdach komunikacji miejskiej, a także 

komunikaty głosowe lektora. Ponadto do gospodarstw domowych zostały przesłane ulotki 

zachęcające do zgłaszania kandydatur na radnych oraz do zagłosowania. Kampania 

prowadzona była również na dedykowanej stronie internetowej www.zaradność.pl, na stronach 

i portalach społecznościowych Miasta. Dedykowana strona umożliwiła zapoznanie  

się z informacjami wyborczymi, ogólnymi danymi dot. jednostek pomocniczych, listami 

zgłoszonych kandydatów, posiadała także wyszukiwarkę, dzięki której można było odnaleźć 

swoje Osiedle oraz właściwy lokal wyborczy. Po wyborach zostały na niej opublikowane 

wyniki głosowania do poszczególnych rad osiedli. 

WJPM na bieżąco uzgadniał i koordynował prowadzenie kampanii. Nawiązał też współpracę  

z miejskimi jednostkami organizacyjnymi m.in. ZTM, MPK i Wydawnictwem Miejskim 

w zakresie wykorzystania różnorodnych form przekazu informacji o wyborach tj. komunikatów 

lektora w komunikacji miejskiej, reklamie na i w pojazdach MPK oraz artykułów 

dedykowanych wyborom w Biuletynie Miejskim i Informatorze Multimedialnym Metropolii 

Poznań. Ponadto udało się rozszerzyć zasięg kampanii prowadzonej w radio i telewizji, dzięki 

nawiązaniu współpracy z Winogradzką Telewizją Kablową, Ratajską Telewizją Kablową 

oraz Radiem Emaus. 

3. Środki finansowe na statutową działalność jednostek pomocniczych w 2019 roku  

Środki przekazane osiedlom - 
podział ze względu na źródło 

Kwota Uwagi 

Środki naliczone zgodnie 
z uchwałą Rady Miasta 

Poznania 

23.226.669,00 zł Środki na zadania przeniesione z 2018 
roku: 

4.703.360 Zł                                                                                                                 
Środki na zadania przeniesione do 

realizacji w 2020 roku  - 6.297.315,00 
Zł 

Konkurs grantowy 3.500.000,00 Zł Środki na zadania przeniesione z 2018 
roku: 
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 2.100.840 zł (w tym wkład własny oraz 
wpłaty od sponsorów)                

Środki na zadania przeniesione do 
realizacji w roku 2020 -   

2.793.073,00 zł (w tym wkład własny 
oraz wpłaty od sponsorów) 

Pozostałe:   
Środki z programu budowy, 
przebudowy, modernizacji 

oraz oświetlenia dróg 

8.000.000,00 zł Środki 32.000.000,00 zł na okres od 
2016 – 2019:                                                                   
a) 2016 - 0,00 zł, 
b) 2017 - 1.865.673,00 zł,                           
c) 2018 - 4.825.138,00 zł,                             
d) 2019 - 4.807.331,00 zł,                                                          
e) 2020* - 17.495.096,00 zł 
*środki niewydatkowane do końca 2019 
r., które ZDM przesunął do realizacji w 
2020 r. 

Środki celowe 10.646.728,00 zł Środki naliczone dla Wydziału Oświaty, 
Zarządu Dróg Miejskich i Zarządu 
Zieleni Miejskiej. Osiedla decydują o 
przeznaczeniu środków na poszczególne 
zadania (ZZM nalicza środki raz na 3 
lata tj. 2019-2021, łączna kwota 
3.883.187,00 zł) 

Wpłaty od sponsorów 
zasilające budżet grantowy 

145.258,00 zł  

Darowizny 0,00 zł  
Dochody z mienia 

komunalnego 
32.183,00 zł  

Inne (np. wpływy z tyt. kar 
umownych) 

2.767,00 zł  

Środki ze strefy płatnego 
parkowania dla osiedli 

zlokalizowanych w 
Śródmieściu, tj. Stare Miasto, 

Jeżyce, Św. Łazarz 

4 707 970 zł, w 
tym: 
- Jeżyce: 
1 569 646  
- Stare Miasto: 
 2 692 568 
- Łazarz: 445 756 

W ramach środków naliczonych dla 
Zarządu Dróg Miejskich,   
pochodzących z wpływów ze Strefy 
Płatnego Parkowania Osiedla ustaliły i 
wskazały listę priorytetowych zadań w 
zakresie przebudowy ulic w granicach 
SPP.   

 

4. Tereny przekazane Osiedlom do korzystania  

W 2019 roku jednostki pomocnicze Miasta zarządzały 34 terenami przekazanymi  

do korzystania w drodze  Zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania, wyposażonymi w większości  

w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, m.in. boiska sportowe, siłownie zewnętrzne, place 

zabaw.  
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Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta zrealizował następujące inwestycje  

na terenach przekazanych osiedlom oraz gruntach nienależących do Miasta: 

Nazwa 

osiedla 

Nazwa zadania Krótki opis zadania  

 

Kwota 

Antoninek- 

Zieliniec– 

Kobylepole 

Modernizacja oświetlenia 

na ul. Darzyborskiej 

Zmodernizowano istniejące 

oświetlenie przy chodniku na 

terenie administrowanym przez 

ZKZL 

34.863,00 zł 

Głuszyna Modernizacja ogrodzenia 

OSiR Głuszyna 

Zmodernizowano część ogrodzenia 

obiektu  

54.366,00 zł 

Głuszyna Wykonanie nawierzchni 

trawiastej wraz z 

systemem nawadniania 

boiska treningowego 

Wykonano nową naturalną 

nawierzchnię trawiastą na 

istniejącym boisku treningowym, 

wykonano system nawadniania 

murawy boiska  

94.328,00 zł 

Górczyn Plac zabaw Górnicza 

 

Wymiana urządzeń zabawowych: 

kiwak, karuzela, huśtawka typu 

bocianie gniazdo, rawka, 

lokomotywa z wagonem  

100.042,50 

zł 

Górczyn 

 

Wykonanie chodnika na 

ul. Górniczej 

Wykonano chodnik wzdłuż placu 

zabaw  

17.874,73 zł 

Grunwald 

Północ 

Modernizacja chodnika 

ul. Poranek 

Zmodernizowano istniejący 

chodnik na terenie 

administrowanym przez ZKZL  

60.000,00 zł 

Jeżyce Doposażenie placu zabaw 

w urządzenie zabawowe 

ul. Kadłubka 

Wymiana urządzeń: tor przeszkód  13.702,20 zł 

Krzyżowniki

- 

Smochowice 

Dostawa i montaż 

karuzeli na ul. Żuraszka 

Wymieniono karuzelę na placu 

zabaw  

8.699,79 zł 
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Piątkowo Naprawa nawierzchni 

boiska os. Batorego 

Wykonano punktowe naprawy 

nawierzchni boiska ze sztucznej 

trawy  

27.803,00 zł 

Strzeszyn Wykonanie nawierzchni 

ścieżek miasteczka 

rowerowego ul. Horacego 

Wykonano nową nawierzchnię 

asfaltową miasteczka ruchu 

rowerowego w miejsce zniszczonej 

poliuretanowej  

53. 610,08 

zł 

Strzeszyn Wykonanie strefy seniora 

na terenie rekreacyjno – 

sportowym ul. 

Horacego/Owidiusza 

Wykonano boisko do gry w bule, 

przebudowano ciąg komunikacyjny, 

zagospodarowano teren stołami do 

szachów, ławkami i zielenią, 

przeniesiono boisko do siatkówki 

plażowej  

95.672,44 zł 

Strzeszyn Budowa chodnika i 

modernizacja placu 

zabaw na terenie 

rekreacyjno-sportowym 

przy ul. 

Horacego/Owidiusza 

Wymieniono urządzenia zabawowe: 

huśtawki, zestaw ścieżka zdrowia, 

ścianka wspinaczkowa, 

wybudowano chodnik wzdłuż ulic 

Horacego, Owidiusza, Homera  

233.041,21 

zł 

Strzeszyn Budowa placu do 

streetworkout na terenie 

rekreacyjno – sportowym 

ul. Horacego/Owidiusza 

Ustawiono zestaw urządzeń do 

streetworkout wraz z nawierzchnią 

amortyzującą 

58.695,60 zł 

Świerczewo Dostawa koszy i 

wymiana siedzisk na ul. 

Buczka 

Wymieniono siedziska huśtawek, 

dostawiono  2 szt. betonowych 

koszy na odpady  

8.290,20 zł 

Umultowo Modernizacja oświetlenia 

ul. Łagodna 

Zmodernizowano istniejące na 

boisku sportowym 4 szt. lamp 

oświetleniowych wraz z wymianą 

słupów i opraw  

28.081,43 zł 
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Winiary 

 

Rozbiórka budynku na 

Winiarskim Centrum 

Rekreacyjno Sportowym 

Wykonano rozbiórkę murowanego 

pawilonu  

23.985,00 zł 

Winiary Naprawa boiska na os. 

Powstańców Warszawy 

Wykonano naprawę zapadliska w 

podbudowie boiska piłkarskiego  

3.690,00 zł 

Winiary Naprawa schodów i 

ławek na os. Powstańców 

Warszawy 

Wykonano naprawy istniejących 

ławek oraz przebudowano betonowe 

schody na obiekt  

12.115,50 zł 

 

5. Konkurs na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych 

Miasta – osiedli 

Zarządzeniem nr 146/2019/P z dnia 6 maja 2019 r. Prezydent Miasta Poznania zaktualizował 

zasady przeprowadzenia konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek 

pomocniczych Miasta – osiedli, co wynikało  z podjęcia przez Radę Miasta Poznania uchwały 

Nr IX/126/VIII/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości środków 

dla jednostek pomocniczych Miasta na lata 2020-2023, w której na lata 2021 i 2023 

przeznaczono po 7 000 000 zł na dofinansowanie zadań zgłoszonych w konkursie. 

Zmiany wprowadzone w zasadach przeprowadzenia konkursu, to:  

 organizacja konkursu raz na dwa lata, 

 podniesienie maksymalnego poziomu dofinansowania z 500 000 zł do 700 000 zł, 

 dopuszczenie możliwości ubiegania się o dofinansowanie inwestycji, które 

są w całości zlokalizowane na terenach stanowiących wyłączną (w proporcji 1:1) 

własność Miasta, nieobciążoną żadnymi ciężarami na rzecz podmiotów trzecich 

(dzierżawa, użytkowanie wieczyste itp.), 

 dodanie zapisu nakładającego wymóg zgodności planowanej inwestycji 

ze Standardami Dostępności dla Miasta Poznania, 

 wprowadzenie obowiązku powstrzymania się od oceny wniosku Osiedla przez 

członka Komisji, który stale zamieszkuje na jego obszarze. 

6. Zespół konsultacyjny ds. jednostek pomocniczych Miasta – osiedli 

Zarządzeniem nr 452/2019/P z 22 maja 2019 r. Prezydenta Miasta Poznania powołał Zespół 

konsultacyjny ds. jednostek pomocniczych Miasta – osiedli. 

W jego skład wchodzą: Przewodniczący Rady Miasta Poznania (lub – w przypadku jego 

nieobecności – wskazany przez niego wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania) 
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oraz przewodniczący zarządów jednostek pomocniczych Miasta Poznania – osiedli (lub – 

w przypadku ich nieobecności – wskazani przez nich zastępcy Przewodniczącego Zarządu), 

deklarujący swój udział na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik do zarządzenia. 

Do zespołu przystąpili Przewodniczący Zarządów wszystkich 42 osiedli. 

Przedmiotem działania Zespołu jest przygotowywanie opinii w sprawach o charakterze 

ogólnomiejskim, przekazanych przez Prezydenta  i Radę Miasta. 

Założeniem funkcjonowania Zespołu jest przyspieszenie procesu opiniowania dokumentów, 

założeń, pomysłów, projektów uregulowań dotyczących obszaru całego Miasta, których 

opiniowanie nie należy do statutowych kompetencji osiedli, a w stosunku do których Miasto 

planuje skonsultować je z jednostkami  pomocniczymi. 

24 października 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie, podczas którego przyjęto regulamin 

Zespołu, dokonano wyboru wiceprzewodniczących oraz wyłoniono przedstawiciela jednostek 

pomocniczych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania. 

7. Uzyskanie tytułu Niezawodnego Partnera Straży Miejskiej Miasta Poznania 

 W 2019 roku Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta został wyróżniony tytułem 

Niezawodnego Partnera SMMP. Jest to forma podziękowania Komendanta Straży Miejskiej 

dla instytucji, która swoją działalnością wspiera Straż Miejską Miasta Poznania. Wyróżnienie 

wręczono Dyrektorowi Wydziału podczas uroczystości Dnia Straży Gminnej. 

 

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu 
1. Zadania, działania i osiągnięcia 

Działanie/nazwa dobrej 
praktyki/ nowe 

rozwiązanie/wdrożenie 

Opis Uzyskane efekty/korzyści 

Wdrożenie Elektronicznego 
Potwierdzenia Odbioru 
(EPO) w Urzędzie Miasta 
Poznania w zakresie 
korespondencji obsługiwanej 
w systemie MDOK. 

Rezygnacja z tradycyjnych, 
papierowych potwierdzeń 
odbioru  z jednoczesnym 
powiadomieniem nadawcy 
o dostarczeniu/zwrocie 
korespondencji w systemie 
MDOK. 

Uzyskanie oszczędności  
w zakresie wysyłanej 
korespondencji. List wysłany 
za potwierdzeniem odbioru 
zawierający tradycyjną 
zwrotkę zgodnie 
z informacjami zawartymi 
w Cenniku Usług 
Pocztowych Poczty Polskiej 
(operatora obsługującego 
Urząd) wynosi 7,80 zł, 
natomiast korespondencja 
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zawierająca Elektroniczne 
Potwierdzenie Odbioru jest 
tańsza o 0,50 zł. 

Elektroniczna Tablica 
Ogłoszeń (ETO) - nowa 
formuła publikacji ogłoszeń 
w Urzędzie Miasta Poznania. 

Z dniem 06 marca 2019 r. 
weszło w życie zarządzenie 
nr 12/2019/K Prezydenta 
Miasta Poznania, w sprawie 
publikacji ogłoszeń 
w Urzędzie Miasta Poznania. 
W związku z powyższym 
ogłoszenia, umieszczane 
przez Wydziały/Biura 
w Biuletynie Informacji 
Publicznej, są automatycznie 
widoczne w Elektronicznej 
Tablicy Ogłoszeń (ETO), 
która zastępuje tradycyjne 
tablice. Nie są 
samodzielnymi systemami 
publikacji ogłoszeń, 
a jedynie replikują wskazane 
zasoby dostępne w BIP. 
Elektroniczne Tablice 
Ogłoszeń zostały 
zainstalowane w budynkach 
Urzędu Miasta Poznania, 
mieszczących się  przy 
pl. Kolegiackim 17 oraz przy 
ul. Libelta 16/20. Planuje się 
instalację kolejnej tablicy 
w budynku przy ul. 
Gronowej 22a, w pobliżu 
Sali Obsługi Klienta przy 
Wydziale Spraw 
Obywatelskich i Uprawnień 
Komunikacyjnych.   
Publikacja 

Publikacja ogłoszeń 
w formie elektronicznej 
zastąpiła tradycyjne tablice 
ogłoszeniowe oraz 
ogłoszenia w wersji 
papierowej. 

Przygotowania do obsługi 
kancelaryjnej wdrożenia 
zdefiniowanych wyjątków 
Elektronicznego Zarządzania 

Wdrożenie przez Wydział 
Organizacyjny pierwszego 
etapu  Elektronicznego 
Zarządzania Dokumentacją 
(EZD) w ramach wybranych 

Próba wyeliminowania 
podwójnego obiegu pism 
(elektronicznego 
i papierowego), zmniejszenie 
liczby czynności 
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Dokumentacją (EZD) 
w Kancelarii. 

klasyfikacji Rzeczowego 
Rejestru Akt. 

kancelaryjno-biurowych 
związanych z obsługą 
dokumentów w skali całego 
Urzędu (ograniczenie 
kosztów wydruku, w tym 
tonerów) 

Realizacja usługi car-
sharingu – wynajmu 
krótkoterminowego aut 
o napędzie hybrydowym. 

Wdrożenie korzystania przez 
jednostki UM (Wydział 
Kształtowania i Ochrony 
Zieleni, Biuro Koordynacji 
Projektów i Rewitalizacji 
Miasta, Gabinet Prezydenta) 
z aut o alternatywnym 
napędzie – napędzie 
hybrydowym. 

Wprowadzenie usługi car-
sharingu przyczyniło się do 
usprawnienia pracy 
pracowników wykonujących 
obowiązki służbowe 
w terenie oraz do odciążenia 
floty transportowej Urzędu 
Miasta Poznania, który może 
w tym czasie wykonywać 
inne zlecenia z zakresu 
obsługi transportowej. 
Ponadto działania te mają 
wpływ na obniżenie emisji 
spalin CO2, a także na 
lokalne zmniejszenie 
zanieczyszczenia powietrza 
oraz poziomu hałasu. 

Korzystanie z  
elektronicznego systemu 
poboru opłat Via – TOLL za 
przejazd autostradami 
zarządzanymi przez 
GDDKiA w Polsce. 

Korzystanie  z 
elektronicznego systemu 
poboru opłat podczas 
delegacji krajowych i 
zagranicznych. 

Usprawnienie pracy 
kierowców poprzez 
zapewnienie płynnej jazdy, a 
także znaczne skrócenie 
czasu przejazdu podczas 
delegacji służbowych. 

Zakup paliw płynnych za 
pomocą kart 
bezgotówkowych 
realizowany w ramach grupy 
zakupowej. 

Przygotowanie dokumentacji 
przetargowej grupy 
zakupowej na zakup paliw 
płynnych. 

Efekt ekonomiczny – 
uzyskanie stałego rabatu przy 
zakupie paliw. 

Przebudowa budynku „C” 
Urzędu Miasta Poznania 
mieszczącego się przy pl. 
Kolegiackim 17. 

Budynek jest elementem 
łączącym plac Kolegiacki z 
Dziedzińcem, stąd jego 
potencjał na bycie bardziej 
otwartym dla mieszkańców i 
gości zwiedzających miasto, 
także w kontekście 
udostępnienia drugiego 

Uzyskane korzyści: 
 utworzenie przestrzeni 
otwartej na Miasto i jego 
Mieszkańców, nawiązującej 
funkcjonalnością do 
Otwartego Dziedzińca;  
 możliwość organizowania 
spotkań zamkniętych 
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dziedzińca i połączenia tego 
szlaku pieszo-rowerowego z 
parkiem Chopina (z 
uwzględnieniem rezultatów 
konkursu na 
zagospodarowanie placu 
Kolegiackiego). Ponadto jest 
to najbardziej wysunięta „do 
przodu” przestrzeń Urzędu 
Miasta - twarz instytucji. 
Zmiana funkcji na bardziej 
otwartą dla ludzi może 
korzystnie wpłynąć na dalsze 
ocieplanie wizerunku Urzędu 
Miasta. 

również poza sezonem (od 
października do marca);  
 utworzenie miejsca 
spotkań na linii samorząd- 
mieszaniec, organizacje 
pozarządowe, konsultacji 
społecznych, konferencji 
prasowych, debat oraz 
spotkań w ważnych 
kwestiach miejskich;  
 wyznaczenie miejsca na 
księgarnię, informację dla 
turystów,  
 w okresie jesienno-
zimowym miejsce dla 
wycieczek – pozyskanie 
informacji multimedialnej 
historii Poznania,  
 przestrzeń warsztatowa, 
do pracy, zawsze otwarta, z 
przestrzenią informacyjną, 
 przestrzeń realnie 
przyjazna dla osób 
niepełnosprawnych,  
 wyznaczenie Sali 
konferencyjnej dostępnej do 
najmu zewnętrznego w 
określone dni tygodnia 
(soboty, niedziele). 

Zadania związane z 
translokacją wydziałów/biur 
Urzędu Miasta Poznania 

Translokacja Wydziału 
Kultury do budynku przy ul. 
3 Maja 46 oraz translokacja 
części Biura Koordynacji 
Projektów i Rewitalizacji 
Miasta do budynku przy pl. 
Kolegiackim 17. 

Translokacja wydziałów/biur 
miała na celu zapewnienie 
optymalnej powierzchni oraz 
usprawnienie pracy poprzez 
umieszczenie wszystkich 
pracowników jednostek w 
jednej delegaturze. 

 
 

2. Najważniejsze osiągnięcia, nagrody i wyróżnienia otrzymane w 2019 r.  

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, oprócz standardowych zadań związanych 

z zapewnianiem kompleksowej obsługi (administracyjnej i technicznej) Urzędu Miasta 

Poznania, podejmuje również zadania mające na celu wdrożenie zapisów Dyrektywy 



284 

 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów 

z tworzyw sztucznych na środowisko i stopniowo dostosowuje przepisy wewnętrzne. 

W związku z powyższym, w 2019 r., przystąpiono do analizy rynku pod względem 

możliwości zaopatrzenia Urzędu w odpowiednie, biodegradowalne przedmioty, które miały 

by być wykorzystywane podczas obsługi organizowanych spotkań. Analiza możliwości 

rynkowych doprowadziła do odstąpienia od zakupu na rzecz Urzędu Miasta Poznania, 

plastikowych jednorazowych produktów, zamawiając w ich miejsce produkty ekologiczne 

(biodegradowalne). Ponadto celem ograniczenia wytwarzania przez Urząd plastikowych 

odpadów odstąpiono także od zakupu wody mineralnej w plastikowych oraz szklanych 

butelkach jednorazowych. W budynkach Urzędu Miasta Poznania zainstalowano także 

urządzenia chłodzące i podgrzewające wodę, podłączone bezpośrednio do sieci 

wodociągowej oraz dystrybutory wody z butlami wielokrotnego użytku. Ponadto przy 

współpracy ze spółką AQUANET zaopatrzono sekretariaty Wydziałów/Biur Urzędu 

Miasta Poznania w szklane dzbanki, w których podawana jest woda na spotkaniach 

organizowanych przez Urząd. Natomiast na potrzeby pracowników realizujących zadania 

służbowe poza budynkami Urzędu Miasta Poznania, zakupiono butelki wielokrotnego 

użytku.  

Ponadto w ramach prowadzonych działań ekologicznych, w umowie na świadczenie usług 

cateringowych uwzględniono zapisy mówiące o dostawie zamawianych pakietów  

z uwzględnieniem naczyń wielokrotnego użytku (np. zastawy porcelanowej, metalowych 

sztućców oraz szklanych naczyń do serwowania napojów), wykluczając w ten sposób 

dostawę posiłków w plastikowych naczyniach jednorazowych.   

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, celem zwiększenia świadomości pracowników 

Urzędu w kwestii sposobu segregacji odpadów, umieścił w pomieszczeniach socjalnych 

plansze informacyjne zgodne z zaleceniami GOAP-u.    

Kolejnym ważnym osiągnięciem Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu jest kontynuacja 

realizacji zadania związanego z wykorzystaniem platformy ePUAP. W 2019 r. ponowiono 

akcję informacyjną w postaci ulotek dołączonych do decyzji z wymiarem podatku 

od nieruchomości. W ten sposób poinformowano o platformie ePUAP około 155 tysięcy 

mieszkańców. Platforma ta jest stosowana w kontaktach z osobami fizycznymi 

oraz prawnymi. W ubiegłym roku wysłano łącznie 30.384 sztuk korespondencji, co stanowi 

aż o 12.053 szt. korespondencji więcej w stosunku do 2018 roku. W ramach platformy 

ePUAP przekazano 21.505 szt. korespondencji do osób fizycznych oraz 8.879 szt. 
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korespondencji do osób prawnych. Gdyby wycenić oszczędności na wszystkich listach 

wysłanych przez platformę ePUAP, to w ubiegłym roku wyniosłyby one (licząc średnią 

ceną za najbardziej popularne nadania) ok. 236.995,20 zł.   

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu nadal rozwija zadanie związane z wprowadzeniem 

Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru (EPO). Wysyłka listów EPO możliwa jest tylko  

w przypadku operatora wybranego. Z EPO korzystają następujące jednostki: Wydział 

Zamówień i Obsługi Urzędu, Wydział Organizacyjny, Wydział Spraw Obywatelskich 

i Uprawnień Komunikacyjnych, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Biuro 

Miejskiego Konserwatora Zabytków. W dalszej kolejności włączone zostaną: Biuro 

Koordynacji Projektów, Wydział Kultury, Wydział Sportu, Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych, Wydział Informatyki, Wydział Rozwoju Miasta. Wysyłkę EPO rozpoczęto 

w maju 2018 roku i etapowo włączano kolejne wydziały. Łącznie do grudnia 2019 roku 

w ramach pilotażu wysłano 24.712 szt. takich przesyłek co stanowi około 8,96% całej 

wysyłanej korespondencji ZPO operatorem wybranym. Docelowo, przy całościowym 

wdrożeniu EPO, oszczędności wyniosą ok. 137.900 zł rocznie.  

Oprócz działań związanych z obsługą kancelaryjną wydziałów/biur/jednostek 

organizacyjnych miasta, Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu zapewnia obsługę 

techniczną spotkań, wydarzeń i wystaw w Urzędzie. ZOU jako zarządca sal 

reprezentacyjnych, przy pomocy określonych narzędzi, organizuje spotkania oraz 

udostępnia pomieszczenia podmiotom wewnętrznym oraz zewnętrznym. W 2019 roku sale 

zostały udostępnione podmiotom zewnętrznym 35 razy. Pomieszczenia  

te udostępnianie są odpłatnie – uzyskiwana kwota pokrywa koszty eksploatacyjne.  

W trakcie spotkań uczestniczyło łącznie ponad 2600 osób. Natomiast Dziedziniec został 

udostępniony przy okazji 20 imprez plenerowych. Ponadto ZOU współorganizuje wystawy 

w budynku przy pl. Kolegiackim 17 przy pomocy własnych bądź urzędowych systemów 

wystawienniczych. W 2019 r. zorganizowano 16 wystaw zainstalowanych na tablicach bądź 

stelażach wystawienniczych.   

Wydział koordynuje również nieodpłatne wycieczki po budynku Urzędu Miasta Poznania 

– dawnym Kolegium Jezuickim zarówno dla przedszkoli, szkół miasta Poznania, 

jak i od 2019 r. z inicjatywy pracowników Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu, 

dla pracowników Urzędu i ich rodzin.   
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Pracownicy Oddziału Monitoringu i Obsługi Spotkań, w godzinach popołudniowych, 

zapoznają uczestników spotkania z historią obiektu oraz prezentują najciekawsze elementy 

budynku odkryte podczas remontów, m.in. oryginalne okno z XVIII w., zabytkowe 

fragmenty posadzek, salę, w której odbywają się obrady Rady Miasta.  

 
 

3. Zadania inwestycyjne i remontowe realizowane w 2019 r.  

INWESTYCJE REALIZOWANE BĄDŹ ZAKOŃCZONE W 2019 r.  

 Przebudowa budynku „C” 

Budynek C Urzędu Miasta Poznania zlokalizowany przy pl. Kolegiackim 17 wpisany 

jest do Rejestru Zabytków miasta Poznania pod nr A 9 decyzją z dnia 24.03.1971 roku. 

Całkowita powierzchnia budynku wynosi 325 m². Ze względu na wartość zabytkową 

budynku, w 2016 roku przeprowadzono badania architektoniczne, podczas których 

wykazano, że prace adaptacyjne należy dostosować do pierwotnej formy oraz układu 

funkcjonalno-przestrzennego budynku. Zalecenia zawierały także zapisy dotyczące:   

 zachowania formy elewacji wschodniej zabytku pochodzącej z 20-tych lat 

XX w., jako świadka przekształceń obiektu na przestrzeni wieków oraz  

 ponowne otworzenie arkad krużganków na dziedziniec, przywracając 

im pierwotną formę i funkcję. 
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W celach adaptacji pomieszczeń do nowo projektowanej funkcji przeprowadzono 

usunięcie wtórnych ścianek działowych poprzecznych w piwnicy, na parterze oraz 

na I piętrze. Jednak warunkiem ich usunięcia jest utrwalenie ich istnienia we wzorze 

posadzki. Zalecono również przywrócenie pierwotnego kształtu otworów 

drzwiowych na parterze z rozglifieniem w kierunku wnętrza. Ewentualne zmiany 

wielkościowe otworów drzwiowych powinny nawiązywać do ich pierwotnej formy 

i być poprzedzone obliczeniami statycznymi.   

      W 2019 roku ukończono prace remontowe, w ramach pomieszczeń:  

a. piwnica: 

 szatnie i prysznice dla osób przyjeżdżających do pracy na rowerach,  

 toalety dla osób korzystających z dziedzińca (imprezy plenerowe w okresie 

wiosenno- letnim),  

b. parter:  

 przestrzeń dostępna dla mieszkańców, turystów oraz gości, nawiązująca 

funkcjonalnością do Otwartego Dziedzińca,  

 miejsca działające według zasady 50%-50% (od października do marca 

więcej spotkań zamkniętych),  

 wyodrębnienie powierzchni przeznaczonych do najmu w okresie 

nie odbywania się spotkań plenerowych,  

 wyodrębnienie przestrzeni na księgarnię oraz informację turystyczną,  

 w okresie jesienno-zimowym miejsce dla wycieczek – pozyskanie 

informacji multimedialnej historii Poznania,  

 miejsce konsultacji społecznych, konferencji prasowych, debat i spotkań 

dotyczących ważnych kwestii miejskich,  

 przestrzeń realnie przyjazna dla osób niepełnosprawnych.  

c. piętro: 

 przestrzeń biurowa – siedziba Stowarzyszenia Poznańskiej Lokalnej 

Organizacji Turystycznej. 
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 Wykonanie izolacji budynku „A” przy pl. Kolegiackim 17 

Wykonanie izolacji budynku „A” mieszczącego się przy pl. Kolegiackim 17  

jest kontynuacją prac wykonanych w ramach modernizacji budynku od strony 

ul.  Za Bramką oraz ul. Gołębiej w poprzednich latach. Wykonanie izolacji ma na celu 

ograniczenia przenikania wód gruntowych w mury, izolacji i osuszeniu pomieszczeń 

piwnicznych.  

 Przebudowa toalet i pomieszczenia socjalnego z przystosowaniem dla osób  

z niepełnosprawnością w budynku przy ul. Matejki 50 (2 piętro) 

W 2018 roku opracowano dokumentację projektową modernizacji II piętra w budynku 

przy ul. Matejki 50. W budynku znajduje się Biuro Poznań Kontakt (call center), 

w którym zatrudnione są osoby z niepełnosprawnością. W celu zapewnienia 

odpowiedniego komfortu pracy, w ramach posiadanych środków finansowych 

wykonano I etap modernizacji związany z przebudową pomieszczeń na potrzeby 

pomieszczenia socjalnego i toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością. 
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 Modernizacja toalet z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnością 

w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Libelta 16/20 (2 piętro) 

W ramach prac modernizacyjnych budynku Urzędu, opracowano dokumentację 

projektową przebudowy toalet z przystosowaniem ich dla osób z niepełnosprawnością. 

Zmodernizowane toalety znajdują się na II piętrze budynku przy ul. Libelta 16/20. 

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu planuje w kolejnych latach, w zależności 

od posiadanych środków finansowych, dokonać modernizacji toalet na pozostałych 

kondygnacjach.  

   

 Modernizacja systemów bezpieczeństwa w budynkach UMP (I etap) 

W ramach modernizacji systemów bezpieczeństwa w 2019 roku, wykonano I etap 

modernizacji w budynkach Urzędu Miasta Poznania. Pierwszy etap zadania 

przewidywał zakup części sprzętu oraz urządzeń m.in. kamery IP o wysokiej 

rozdzielczości, rejestratory, wideo-domofony celem zabezpieczenia dostępu  

do sekretariatów prezydenckich. W kolejnych latach będzie realizowalna dalsza 

modernizacja systemów w obiektach UMP. 
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 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń kuchennych  

w budynku Wagi Miejskiej na toalety z przystosowaniem dla osób  

z niepełnosprawnością 

W 2019 roku opracowano dokumentację projektową na przebudowę pomieszczeń 

kuchennych na toalety z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnością w budynku 

Wagi Miejskiej przy ul. Stary Rynek 2. Zadanie zostało podzielone na części. W ramach 

modernizacji budynku w 2020 roku planowane jest przeprowadzenie prac izolacyjnych 

(w marcu 2020 r. – przetarg na izolacje fundamentów).  

 Zapewnienie pełnej dostępności do budynków Urzędu Miasta Poznania osobom 

z niepełnosprawnościami poprzez 

a. montaż znaczników elektronicznych Totupoint w budynku Urzędu Miasta Poznania 

przy pl. Kolegiackim 17 – zamontowano znaczniki elektroniczne Totupoint, które 

ułatwiają dostępność budynku dla osób z niepełnosprawnością wzrokową  

(14 znaczników w kluczowych lokalizacjach budynku m.in. wejścia do budynku, 

winda, toalety). Szczegółową informację na temat zainstalowanych znaczników, 

ich lokalizacji oraz kierunkach dojścia do wskazanych miejsc w budynku można 

znaleźć na stronie internetowej  totupoint.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



292 

 

b. oznaczenie w alfabecie Braille’a wejść do sal obsługi mieszczących  

się w budynkach Urzędu Miasta Poznania – wyposażenie budynków Urzędu  

w nośniki informacji ułatwiające dostęp do pomieszczeń osobom niedowidzącym. 

Oznaczono znacznikami w alfabecie Braille’a wejścia do sal obsługi klienta ponad  

40 punktów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Wymiana platformy dla osób z niepełnosprawnościami w budynku  

przy ul. Słowackiego 22 – wymiana platformy wynikała z przeglądu serwisowego, 

podczas którego stwierdzono brak możliwości naprawy. 
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REMONTY  ZAKOŃCZONE W 2019 r.  

 Częściowa wymiana okien w budynkach Urzędu Miasta Poznania przy  

ul. Słowackiego 22 oraz przy ul. 3 Maja 46 

Wymiana okien w budynkach Urzędu Miasta Poznania przy ul. Słowackiego 22  

oraz przy ul. 3 Maja 46 jest dokonywana sukcesywnie na podstawie dokumentacji 

projektowej przygotowanej w 2010 roku. Do końca 2019 r. Wydział Zamówień  

i Obsługi Urzędu wykonał prace związane z wymianą 70% okien w przypadku budynku 

przy ul. Słowackiego 22, natomiast w budynku przy ul. 3 Maja 46 wymieniono okna 

na poziomie jednej kondygnacji. Zadanie jest realizowane na bieżąco w ramach 

przyznawanych środków.  

 Remont toalet w budynku przy ul. Libelta 16/20 (hol) 

W ramach prac wykonano remont toalet damskiej i męskiej w holu głównym  

na parterze. Pomieszczenia są ogólnodostępne dla klientów Urzędu. W ramach prac 

remontowych wymieniono armaturę, toalety stojące na wiszące, wymieniono płytki  

i podwyższono standard wyposażenia m.in. dozowniki do mydła ze stali, elektryczne 

suszarki do rąk.  

 Realizacja zadań w obszarze zamówień publicznych 

Wydział prowadzi kompleksową obsługę w zakresie zamówień publicznych,  

tj. prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych także w ramach 

istniejących grup zakupowych, przedkłada sprawozdania z udzielonych zamówień 

publicznych do UZP, tworzy plan zamówień publicznych na dany rok kalendarzowy 

oraz aktualizuje zmiany dokonywane w ww. Planie w ciągu roku, udziela porad  

i wyjaśnień w ramach prowadzonych postępowań, z uwzględnieniem wsparcia 

udzielanego miejskim jednostkom organizacyjnym miasta.  

W 2019 r. na uwagę zasługują: 

 Udział Zastępcy Dyrektora ds. zamówień publicznych w konsultacjach dotyczących 

uchwalenia nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych. (Urząd Zamówień 

Publicznych, Hackathon, Warszawa 16.02.2019 r.). 

 Udział Zastępcy Dyrektora ds. zamówień publicznych w Międzyresortowej Konferencji 

Uzgodnieniowej dot. nowego prawa zamówień publicznych (Ministerstwo 

Przedsiębiorczości i Technologii, Warszawa 13-15.03.2019 r.).  

 Udział pracowników pionu zamówień publicznych w pracach zespołu  

ds. podmiotów ekonomii społecznej.  
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Projekt Ekonomii Społecznej obejmował swoim zakresem:  

a) szczegółową analizę dotychczasowych zleceń,  

b) identyfikację rodzajów zleceń możliwych do realizacji i przygotowanie katalogu 

Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES), które takie usługi świadczą, 

c) inne działania na rzecz zwiększania rynku zleceń dla PES w Poznaniu,  

np. warsztaty zachęcające do brania udziału w przetargach, podczas których 

podmioty ES ćwiczyły przygotowywanie przykładowych ofert oraz wyjaśniony 

został podstawowy zakres tematyczny dotyczący klauzul społecznych, 

warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert.  

 Udział pracownika pionu zamówień publicznych w zespole ekologicznym Wydziału 

Zamówień i Obsługi Urzędu zajmującego się m.in. 

a) analizą sytuacji dotyczącej zużywania materiału eksploatacyjnych w Urzędzie 

Miasta Poznania (m.in. toner, papier), 

b) skutecznością segregacji odpadów w pomieszczeniach socjalnych – pracą 

nad rozwiązaniem problemu nieprawidłowej segregacji, 

c) planowaniem zakupów zgodnych z wytycznymi Dyrektywy Unijnej, która 

wejdzie w życie w 2020 r., dotyczącej wycofania plastikowych naczyń 

jednorazowego użytku. Urząd Miasta Poznania zakupił talerzyki, sztućce i kubki 

używane na sesjach RMP z materiałów biodegradowalnych, 

d) opracowaniem wykazu znaczących aspektów środowiskowych. 

W 2019r. aspekt ekologiczny zastosowano w 47 postępowaniach, w tym 1 postępowanie,  

w którym aspekt środowiskowy stanowił kryterium oceny ofert. Natomiast aspekt 

społeczny zastosowano w 99 postępowaniach, w tym w 19 postępowaniach, w którym 

aspekt społeczny stanowił kryterium oceny ofert.  

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu w 2019 r. realizował procedurę udzielenia 

zamówienia publicznego w ramach następujących grup zakupowych:  

GRUPA ZAKUPOWA – POCZTA OPERATOR WYBRANY – podmioty uczestniczące 

w grupie zakupowej: Urząd Miasta Poznania, Straż Miejska Miasta Poznania, Zarząd Dróg 

Miejskich, Zarząd Transportu Miejskiego, Poznańskie Centrum Świadczeń, Centrum Usług 

Wspólnych, Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego 

GEOPOZ.  

GRUPA ZAKUPOWA – POCZTA OPERATOR WYZNACZONY – podmioty 

uczestniczące w grupie zakupowej: Urząd Miasta Poznania, Straż Miejska, Miasta Poznania 
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Zarząd Dróg Miejskich, Poznańskie Centrum Świadczeń, Centrum Usług Wspólnych, 

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.  

GRUPA ZAKUPOWA – PALIWO – podmioty uczestniczące w grupie zakupowej: Urząd 

Miasta Poznania, Straż Miejska Miasta Poznania, Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd 

Transportu Miejskiego, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Zakład Robót Drogowych, 

Ogród Zoologiczny.  

GRUPA ZAKUPOWA – TELEFONIA STACJONARNA – podmioty uczestniczące  

w grupie zakupowej: Urząd Miasta Poznania, Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego 

GEOPOZ, Zarząd Dróg Miejskich, Zakład  

Robót Drogowych, Zakład Lasów Poznańskich, Palmiarnia Poznańska, Usługi Komunalne, 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.  

GRUPA ZAKUPOWA – TELEFONIA KOMÓRKOWA – podmioty uczestniczące  

w grupie zakupowej Urząd Miasta Poznania, Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Transportu 

Miejskiego, Zakład Robót Drogowych, Zakład Lasów Poznańskich, Straż Miejska Miasta 

Poznania, Poznańskie Centrum Świadczeń, Centrum Usług Wspólnych, Centrum 

Wspierania Rodzin „Swoboda 

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 
1. Sfinansowano patrole ukierunkowane na podejmowanie interwencji w związku  

z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Pracownicy Wydziału na bieżąco przyjmowali zgłoszenia od mieszkańców o łamaniu 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Monitorowano 

działanie patroli płatnych, analizowano plany dyslokacji służb oraz sprawozdania  

z działalności patroli.  Policjanci z KMP Poznań wykonali 1571 patroli 

(3142 policjantów – 25 136 godziny służby). W ciągu całego roku wydatkowano 

na ten cel 1 099 700,00 zł. 

2. W roku 2019 r. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa kontynuował 

realizację Programu „Bezpieczna dzielnica-bezpieczny mieszkaniec”, w ramach 

którego przedstawiciel WZKiB wziął udział w 20 spotkaniach na terenie komisariatów 

policji.  Tematyką spotkań było nawiązanie współpracy w zakresie analizy 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, nakreślenie problemów i obaw społeczności 

lokalnych oraz analiza możliwych do podjęcia działań oraz realizacja zadań 

nakreślanych przez rady osiedli do wykonania. 
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3. Zrealizowano porozumienia z KMP w Poznaniu, których przedmiotem  

jest uczestniczenie przez Miasto Poznań w pokrywaniu części wydatków majątkowych  

i bieżących funkcjonowania KMP w Poznaniu. 

Środki finansowe wykorzystano na: 

 dofinansowanie zakupu radiowozów nieoznakowanych i oznakowanych dla KMP 

w Poznaniu, 

 dofinansowanie  zakupu ręcznego skanera, 

 sfinansowanie modernizacji obiektu Ogniwa Przewodników Psów Służbowych,  

 dofinansowanie  zakupu radiowozu nieoznakowanego przeznaczonego do przewozu 

psów służbowych dla Ogniwa Psów Służbowych, 

 sfinansowanie zakupu sprzętu informatyczno-biurowego, 

Wydatkowano na ten cel kwotę – 651 679,56 zł. 

4. Zrealizowano porozumienie, którego przedmiotem było sfinansowanie nagród  

dla policjantów dokonujących ujęć przestępców na gorącym uczynku ich popełnienia, 

przestępstw okołosamochodowych oraz wandalizmu. Przeznaczono na ten cel kwotę 

20 000,00 zł. 

5. Realizowano program ,,Wiem jak ratować życie”. Program zakładał wzmocnienie 

procesu edukacji i kształcenia dzieci i młodzieży o wiedzę oraz umiejętności praktyczne 

z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a w szczególności podjęcie resuscytacji 

krążeniowo oddechowej. W 2019 r. przeszkolono uczniów  klas siódmych z 30 szkół. 

6. Opracowano Plan Ewakuacji Ludności dla Miasta Poznania - ewakuacja I i II stopnia. 

7. Zaktualizowano Plan Operacyjny Ochrony przed Powodzią dla Miasta Poznania. 

8. Rozpoczęto prace nad sporządzeniem Planu Dystrybucji Preparatów Stabilnego Jodu  

na Wypadek Wystąpienia Zagrożenia Radiacyjnego dla Miasta Poznania. 

9. W związku z dużą migracją dzikich zwierząt na tereny zurbanizowane Miasta Poznania  

w dniu 11.01.2019 r. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa podpisał 

umowę na pełnienie całodobowego pogotowia interwencyjnego wykonującego 

czynności w zakresie usuwania zagrożeń dla życia i zdrowia ludności oraz mienia 

ze strony dzikich zwierząt na terenie Miasta Poznania. W ramach ww. umowy 

pogotowie podjęło na polecenie Centrum Zarządzania Kryzysowego 249 interwencji 

w tym (49 odstrzały redukcyjne, 120 odłowów żywołownych, 49 skróceń cierpienia i 31 

wypłoszeń). 



297 

 

W związku z dynamicznym rozwojem Poznania znacząco zmniejszył się obszar,  

na którym można prowadzić odstrzał redukcyjny, dlatego Wydział Zarządzania 

Kryzysowego i Bezpieczeństwa w 2019 r. wypożyczył od Powiatowego Lekarza 

Weterynarii 2 wielkogabartowe odłownie żywołowne, w które odłowiono 22 dziki. 

10. Działające w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Centrum 

Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania  w 2019 roku podjęło 2698 interwencji  

i działań. 

11. W związku z zabezpieczeniem działań ratowniczo-gaśniczych Centrum Zarządzania 

Kryzysowego zabezpieczało 29 ewakuacji dla 1851 osób. Zadysponowano przyjazd 

dziesięciu autobusów MPK, w których osoby ewakuowane oczekiwały na zakończenie 

działań Państwowej Straży Pożarnej. Centrum Zarządzania Kryzysowego dostarczyło 

osobom w autobusach 50 gorących posiłków w formie pakietów żywnościowych  

oraz 35 litrów butelkowanej wody pitnej. 30 osobom, które zostały pozbawione dachu 

nad głowa zapewniono miejsce czasowego pobytu oraz wyżywienie w hotelu 

CEZAMET. 

12. Na podstawie ustawy Prawo o zgromadzeniach Wydział Zarządzania Kryzysowego  

i Bezpieczeństwa przyjął łącznie 454 zawiadomienia o zamiarze zorganizowania 

zgromadzenia, w tym 190 zgromadzeń zgłaszanych w trybie zwykłym i 264 w trybie 

uproszczonym. 

13. Na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa przyjął 122 wnioski dot. wydania 

zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej w tym 106 wniosków na wydarzenia  

o charakterze artystyczno – rozrywkowym, oraz  16 wniosków na imprezy sportowe.  

86 imprez masowych zostało zorganizowanych w obiekcie zamkniętym, a 36 na terenie 

otwartym. W powyższych imprezach na podstawie wniosków złożonych 

przez organizatorów uczestniczyło 906 465 osób, w tym w imprezach o charakterze 

artystyczno – rozrywkowym 397 880 osób, natomiast w imprezach sportowych 

508 585. W imprezach masowych, na które wstęp był  wolny Organizator udostępnił 

121 268 miejsc, natomiast w wydarzenia na które wstęp był płatny udostępnionych było 

785 197 miejsc. 

14. Na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Wydział 

Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa prowadził 129 spraw związanych  
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z zawiadomieniem Organu o organizacji imprez artystycznych lub rozrywkowych 

organizowanych w ramach działalności kulturalnej. 

15. Przygotowano i zrealizowano zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa  

na obszarach wodnych Miasta Poznania poprzez przygotowanie, przeprowadzenie  

i realizację dwóch otwartych konkursów ofert w systemie Witkac pod nazwą: 

prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa  

na obszarach wodnych oraz zapewnienie na obszarach wodnych miasta Poznania 

warunków do organizowania pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone 

na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w sezonie kąpielowym 2019. 

16. Zrealizowano, na podstawie umowy zawartej w 2017 roku, przebudowę, modernizację  

i rozbudowę monitoringu ul. Półwiejskiej i ulic przyległych w rejonie Starego Miasta. 

W ramach przedmiotowych prac wymieniono 7 kamer obrotowych zainstalowanych 

wzdłuż ul. Półwiejskiej, w tym 3 kamery zamontowano w nowych lokalizacjach, 

a 3 zastąpiono kamerami stałopozycyjnymi. Ponadto wzdłuż ul. Półwiejskiej 

dodatkowo zainstalowano 7 kamer stałopozycyjnych i 3 kamery panoramiczne, w celu 

minimalizacji obszaru niemonitorowanego. Dodatkowo monitoringiem wizyjnym 

zostały objęte również podcienie przy nieruchomości Stary Rynek 52ab. Łączny koszt 

realizacji zadania wyniósł: 455 697,17 zł. 

17. Wykonano rozpoczętą w 2017 roku budowę infrastruktury teletechnicznej w ul. Rybaki 

wraz z nawiązaniem do miejskiej kanalizacji kablowej oraz posadowieniem 3 słupów  

do kamer, na potrzeby przyszłej rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta 

Poznania. Łączny koszt realizacji zadania wraz z nadzorem inwestorskim  

i archeologicznym wyniósł: 59 947,21 zł. 

18. Zrealizowano III etap rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania  

w obszarze Rataj. W ramach przedmiotowej inwestycji wybudowano niezbędną 

infrastrukturę teletechniczną oraz zainstalowano i uruchomiono 21 nowych kamer, 

w tym 13 szybkoobrotowych, 2 stałopozycyjne i 6 panoramicznych, w 12 nowych 

lokalizacjach (7 na Górnym Tarasie Rataj i 5 na Dolnym Tarasie Rataj). Łączna  kwota 

realizacji  zadania wraz z kosztami: aktualizacji map do celów projektowych, nadzoru 

inwestorskiego, udostępnienia przez Spółdzielnię „Osiedle Młodych” terenu 

na potrzeby budowy niezbędnej infrastruktury teletechnicznej oraz rekonfiguracji 

istniejących połączeń światłowodowych, wyniosła:  801 771,81 zł. 
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19. Przeprowadzono modernizację i rozbudowę platformy wirtualizacyjnej systemów 

serwerowych Infrastruktury Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku 

Publicznego. Przedmiotowa inwestycja obejmowała dostawę i uruchomienie w sieci 

MPLS Miasta Poznania redundantnego centrum danych zawierającego środowisko 

wirtualizacyjne wykonane w formie klastra wysokiej dostępności Koszt realizacji 

zadania wyniósł 950 092,59 zł. 

20. W ramach zadania projektowego „Infrastruktura Technicznych Systemów 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta 

Poznania”, na podstawie umów zawartych w II półroczu 2018 r., zrealizowano 

następujące przedsięwzięcia: budowę infrastruktury teletechnicznej na potrzeby 

przyszłej instalacji sześciu punktów kamerowych Systemu Monitoringu Wizyjnego 

Miasta Poznania w obszarze Parku Czarneckiego. Koszt realizacji zadania w roku 2019 

wyniósł: 434 498,73 zł. Budowę infrastruktury teletechnicznej od ul. Nadolnik 

do budynku administracji Cmentarza Komunalnego Miłostowo wraz z przygotowaniem 

infrastruktury teletechnicznej do przyszłej instalacji pięciu punktów kamerowych 

w następujących lokalizacjach: 

 ulica Nadolnik 13C, 

 ulica Nadolnik 15, 

 ulica Nadolnik 10B, 

 skrzyżowanie ulic Krańcowa/Główna/Gnieźnieńska/Gdyńska, 

 wjazd na Cmentarz Komunalny Miłostowo od strony ulicy Gnieźnieńskiej. 

Łączna  kwota realizacji  zadania w roku 2019 wyniosła: 480 812,35 zł. 

II etap rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w oparciu 

o rozwiązania mobilne. W ramach przedmiotowej inwestycji dostarczono, zainstalowano 

i uruchomiono w Systemie Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania 4 nowe mobilne 

punkty kamerowe. Mobilne punkty monitorowania zainstalowano na ul. Płockiej,  

w obszarze Strzeszyna - na terenie zielonym ograniczonym ulicami: Homera, Horacego  

i Owidiusza, a także na terenie Osiedla Krzyżowniki-Smochowice – m.in. przy obiekcie 

na ulicy Maszewskiej. Łączna kwota realizacji zadania wraz z kosztami wykonania 

niezbędnych prac ziemnych, wyniosła: 205 742,10 zł. Na realizację przedmiotowej 

inwestycji rady osiedli: Warszawskie-Pomet-Maltańskie, Strzeszyn, Krzyżowniki-

Smochowice, przekazały łącznie środki finansowe w wysokości 153 477,00 zł. 
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21. Dokonano modernizacji Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania wzdłuż  

ul. Głogowskiej oraz w obszarze Grunwaldu. W ramach przedmiotowych prac 

wymieniono 3 punkty kamerowe w ul. Głogowskiej, w szczególności przy Dworcu 

Zachodnim oraz na skrzyżowaniach z ulicami Berwińskiego i Krauthofera. Ponadto 

wybudowano infrastrukturę teletechniczną niezbędną do przyszłej modernizacji  

3 punktów kamerowych w obszarze Grunwaldu oraz rozbudowy systemu o kolejne  

2 punkty kamerowe przy ul. Dmowskiego. Koszt realizacji zadania w roku 2019 

wyniósł: 267 831,27 zł, przy czym 50 000,00 zł na ten cel przekazała Rada Osiedla 

Św. Łazarz. 

22. Zrealizowano modernizację, przebudowę i rozbudowę Systemu Monitoringu 

Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze miasta Poznania w oparciu o gotową 

infrastrukturę teletechniczną. W ramach przedmiotowego zadania w dwóch etapach 

do systemu monitoringu włączono łącznie 52 kamery, w tym: 28 kamer obrotowych, 

16 kamer stałopozycyjnych, 7 kamer panoramicznych i 1 kamerę modułową, które 

zostały zainstalowane w następujących rejonach miasta Poznania:  ul. Czechosłowacka,  

ul. Rybaki, Park Rataje, skrzyżowania ulic Jana Pawła II z ulicami Baraniaka 

i Kórnicką, Park Wodziczki, skrzyżowanie ulic Gdyńskiej i Bałtyckiej, Park 

Czarneckiego, Winogrady, Osiedle Główna, ul. Głogowska, ul. Dmowskiego i obszar 

Grunwaldu. Koszt realizacji zadania wyniósł: 826 530,48 zł. 

23. Wykonano rozbudowę środowiska serwerowego Infrastruktury Technicznych 

Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Przedmiotowa inwestycja 

obejmowała dostawę i uruchomienie serwera i macierzy dyskowej dla backupu 

środowiska wirtualnego oraz rozbudowę pojemności dyskowych macierzy. Koszt 

realizacji zadania wyniósł 189 418,77 zł. 

24. W 2019 r. przyznano dotacje Ochotniczym Strażom Pożarnym na kwotę 243 500,00 zł. 

Wypłacono 198 500,00 zł . 

 W rozbiciu na poszczególne jednostki dotacje przedstawiają się następująco: 

 OSP Poznań – Głuszyna – 64 500,00 zł, 

 OSP Poznań – Krzesiny – 68 000,00 zł,  

 OSP RW Mistral – 33 000,00 zł, 

 OSP GRS – 33 000,00 zł.  

25. W drugim półroczu 2019 r. został zakupiony samochód specjalistyczny do celów  

ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grupa Ratownictwa Specjalistycznego 
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marki Volkswagen Cady Maxi. Całkowity koszt pojazdu wyniósł 102 000,00 zł. Miasto 

Poznań przekazało dotację na ten cel w wysokości 80 000, zł w celu realizacji zadania  

w zakresie ochrony przeciwpożarowe. 

26. W roku 2019 r. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa zrealizował 

budowę projektu „Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców 

z otoczeniem do rekreacji”, które zlokalizowane jest na terenie Komendy Miejskie 

Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7  

przy ul. Bobrzańskiej 6A w Poznaniu. Koszt realizacji zadania do 2019 r. wyniósł 

1 590 161,00 zł. 

27. W 2019 r. przyznano i wypłacono dotacje Komendzie Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Poznaniu w kwocie 3 334 862,00 zł na pokrycie części kosztów 

funkcjonowania jednostek ratowniczo-gaśniczych w Poznaniu oraz na budowę nowej 

strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu  

na potrzeby JRG-4 w Poznaniu. 

28. W 2019 r. przyznano i wypłacono dotacje Komendzie Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Poznaniu w kwocie 586 100,00 zł na pokrycie części kosztów 

funkcjonowania jednostek ratowniczo-gaśniczych w Poznaniu oraz 380 137,01 zł 

na budowę nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz 

zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu. 

29. W pierwszym półroczu  2019 r. przeprowadzono kwalifikację wojskową, do której 

wezwano ok. 2,5 tys. osób. 

30. W toku realizacji zadań Prezydent Miasta Poznania wydawał decyzje administracyjne. 

Wydano 334 decyzje w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, 

138 decyzji w sprawie wypłaty rekompensaty za utracone wynagrodzenie dla żołnierzy 

rezerwy. 

31. W listopadzie 2019 r. na terenie Miasta Poznania przeprowadzono doręczanie 

dokumentów powołania w trybie akcji kurierskiej zarządzone przez Szefa Sztabu 

Generalnego Wojska Polskiego i w związku z tym zorganizowano ćwiczenie 

praktyczne dla kurierów – pracowników Urzędu. 

32. Przeprowadzono szkolenie obronne dla kadry kierowniczej oraz pracowników Urzędu 

Miasta Poznania. 
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Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 
I. Działania na rzecz polityki senioralnej i integracji międzypokoleniowej 

1. Rozwój pakietu „Poznań VIVA Senior” 

Projekt „Poznań VIVA Senior" to pakiet innowacyjnych działań, które mają przyczynić  

się do poprawy jakości życia najstarszych poznaniaków, realizowany od 2017 r. 

W roku 2019 pakiet usług obejmował: 

 „Karta Seniora – Poznańska Złota Karta”. W ramach karty 140 partnerów udziela 

specjalnych zniżek dedykowanych seniorom. Karta seniora upoważnia do korzystania 

z szerokiej oferty ulg i rabatów. Zniżki, jakie znajdują się na Karcie to oferta zarówno 

miejskich instytucji kulturalnych, sportowych czy oświatowych, jak i prywatnych firm. 

Kartę otrzymać mogą osoby, które ukończyły 60 lat i opłacają podatki 

w Poznaniu. Do końca 2019 r. wydano łącznie 27 552 kart. 

 „Taksówka dla Seniora”, czyli bezpłatne usługi transportowe świadczone na rzecz osób 

mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną. Przejazdy 

na terenie Poznania mogą odbywać się do urzędu, na cmentarz albo do specjalistycznej 

placówki medycznej na umówioną wizytę (na badanie, na wizytę specjalistyczną). 

Program adresowany jest wyłącznie do mieszkańców miasta Poznania, którzy skończyli 

80 lat i więcej (lub są w wieku 70-79 lat i jednocześnie ich niepełnosprawność  

jest widoczna jak również uniemożliwia korzystanie z bezpłatnej komunikacji 

miejskiej), samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub z drugą osobą zamieszkującą 

wspólnie, która spełnia kryteria wieku i/lub trudnej sytuacji życiowej, dysponują 

niskimi dochodami. Od początku realizacji usługi łącznie wykonano 23 588 kursów,  

z czego 13 443 kursy w 2019 r. 

 „Złota Rączka dla Seniora”, czyli bezpłatna pomoc przy drobnych, domowych 

usterkach. Pomoc dotyczy prostych czynności technicznych niewymagających 

natychmiastowej interwencji, szczególnej specjalistycznej wiedzy ani uprawnień 

(np. wymiana żarówki, klamki, wbicie gwoździ, cieknący kran, spłuczka i podobne 

drobne czynności). Program skierowany jest do osób, które skończyły 65 lat i więcej, 

mieszkających na terenie Poznania, zwłaszcza osób samotnych. Od początku realizacji 

usługi, tj. od 2017 r. łącznie wykonano 5 099 usług, a w 2019 r.- 2352 usług. 

 „Książka dla Seniora”, czyli bezpłatne dostarczanie mieszkańcom książek, 

audiobooków, filmów z zasobów Biblioteki Raczyńskich. Akcja skierowana  

jest do osób po 60 roku życia mieszkających na terenie miasta Poznania, którym  
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z powodu niepełnosprawności i innych ograniczeń w funkcjonowaniu, trudno  

jest samodzielnie dotrzeć do wypożyczalni. Osoby nieposiadające dotąd karty 

czytelnika mogą założyć ją przy pierwszej wizycie bibliotekarza. W projekcie 

uczestniczy 87 osób, które łącznie wypożyczyły 2 930 książek. 

 „Miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego”, czyli udostępnianie osobom 

potrzebującym sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego w zależności od rodzajów 

niepełnosprawności, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie ich samodzielności 

i funkcjonalności oraz zastosowaniaw rehabilitacji i terapii w celu poprawy jakości 

życia osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, których stan zdrowia ogranicza 

funkcjonowanie oraz czynny udział w życiu publicznym i społecznym. Z bezpłatnego 

wypożyczenia sprzętu z wypożyczalni mogą korzystać osoby w wieku 70+, 

ze szczególnym uwzględnieniem osób w trudnej sytuacji finansowej, zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ze względu na stan zdrowia będą 

wymagały wsparcia z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu. Od czerwca 2018 r. 

realizowano łącznie 209 umów (w 2019 r- 131 umów). 

 „Mobilna pielęgnacja paznokci u stóp seniorów”, czyli bezpłatna usługa kosmetyczna 

polegająca na skróceniu i oszlifowaniu płytki paznokci stóp. Program adresowany jest 

do osób, które mają 75 lat i więcej, zamieszkują w Poznaniu, samotnie prowadzą 

gospodarstwo domowe lub mieszkają wspólnie z drugą osobą , która spełnia kryteria 

wieku i sytuacji życiowej; spełniają kryterium wieku i są niepełnosprawne i/lub 

długotrwale, przewlekle chorują. Osoby uprawnione do skorzystania z usługi otrzymują 

na odpowiednim formularzu informacje/zalecenia dotyczące poprawy stanu paznokci, 

również te osoby, które otrzymały odmowę wykonania usługi. Od czerwca 2018 r. 

łącznie wykonano 4 132 usługi (w 2019 r- 3592,5 usług). 

 „Poznańskie Pudełko Życia”, czyli plastikowe pudełko zawierające szereg informacji 

mogących ułatwić służbom medycznym dostęp do najważniejszych informacji o stanie 

zdrowia i osobach, które należy poinformować w nagłych wypadkach. Projekt 

skierowany jest do osób starszych, samotnych lub mieszkających samodzielnie 

z wyboru. Pudełko zawiera ankietę dotyczącą stanu zdrowia, przyjmowanych leków 

i ich dawkowania, substancjach uczulających oraz informacje związane z mieszkaniem 

czy osobami bliskimi. Aby mieć pewność, co do wprowadzanych danych medycznych 

ankietę należy wypełnić z lekarzem rodzinnym. Ankieta powinna być na bieżąco 
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aktualizowana – raz na rok, przy każdej zmianie leków lub sposobie ich dawkowania. 

Łącznie wydano już ponad 26 600 pudełek. 

 „Mycie okien w domu seniora”, usługa obejmuje umycie szyby z obydwu stron, ram 

okiennych i parapetów. Skierowana jest przede wszystkim do osób samotnych, 

niepełnosprawnych, długotrwale i przewlekle chorujących, które ukończyły 80 lat, 

mieszkają i opłacają podatki w Poznaniu. W ramach usługi nie są zdejmowane firany, 

zasłony, rolety i żaluzje. Firma sprzątająca czy pracownik sprzątający dysponuje 

własnym przenośnym sprzętem gwarantującym prawidłowe i bezpieczne wykonanie 

usługi, zapewnia również niezbędne środki czystości. Usługa realizowana jest od maja 

2019 r. i wykonano ją 438 razy. 

 „Porządkowanie nagrobków osób bliskich seniorom”, czyli pomoc seniorom 

w utrzymaniu porządku na nagrobkach osób bliskich, na miejskich cmentarzach 

komunalnych – Junikowo, Miłostowo. Z usługi mogą skorzystać osoby, które 

ukończyły 80 lat, samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub zamieszkują z drugą 

osobą, która jest niepełnosprawna lub długotrwale chora lub niesamodzielna. Usługa 

dotyczy jednego grobu/nagrobka w okresie realizacji projektu. Od września 2019 r. 

wykonano 147 usług. 

 „Transport seniorów na terenie miejskich cmentarzy”, czyli dowożenie teleksami 

seniorów do grobów bliskich. Usługa wykonywana jest na dwóch miejskich 

cmentarzach: Junikowie i Miłostowie i skierowana jest do osób, które ukończyły 80 lat 

lub 60 lat i mają widoczną dysfunkcję narządów ruchu utrudniającą samodzielne 

poruszanie się, mieszkających i opłacających podatki w Poznaniu. Konsultant 

przyjmujący zgłoszenie rezerwuje przejazd na konkretny dzień i godzinę, ustala  

też, czy senior przyjedzie sam, czy z osobami towarzyszącymi - w meleksie  

są maksymalnie trzy miejsca siedzące. Pomoże również zlokalizować szukany 

nagrobek. Koszt jednorazowej usługi wynosi 1 zł. Od października 2019 r. wykonano 

90 usług. 

2. Rozwój oferty dla osób starszych w oparciu o współpracę finansową 

z organizacjami  pozarządowymi  

 Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób starszych w senioralnym domu krótkiego 

pobytu. 

Od stycznia 2019 r. kontynuowana  była działalność Domu Krótkiego Pobytu PETRA. Dom 

wspierał seniorki/ seniorów i ich rodziny w zapewnieniu opieki nad osobami 
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niesamodzielnymi w sytuacjach kryzysowych oraz planowanych związanych 

np. z koniecznością załatwiania spraw urzędowych, pełnienia obowiązków zawodowych 

i innych. Opiekę świadczono w godzinach od 7:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku.  

Podczas pobytu zapewniono seniorom bezpieczne miejsce pobytu, profesjonalne wsparcie 

personelu przygotowanego do pracy z osobami starszymi, posiłek, różnorodne zajęcia 

usprawniające poznawczo i ruchowo. Oferta Domu dla seniorów i ich opiekunów była 

bezpłatna. Wsparcie otrzymało 176 osób w tym 93 seniorów i 83 opiekunów. Miasto 

przekazało na ten cel 400 000,00 - wykorzystano 394 616,83 zł 

 Pozostałe przedsięwzięcia realizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na rzecz seniorów to: 

- prowadzenie 9 placówek - kubów seniora - dziennych ośrodków wsparcia dla seniorów - 

skorzystało 668 seniorów; dotacje ogółem 670 000,00 zł; 

- działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów poprzez warsztaty, 

grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające 

i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku; liczba uczestników – 

7 131  osób starszych; dotacje  razem 836 961,00 zł. 

3. Wydarzenia aktywizujące dla seniorów 

 Koncert Noworoczny - 29 stycznia 2019 roku Prezydent Miasta Poznania zaprosił 

poznańskich seniorów na Koncert Noworoczny do Centrum Kongresowo-

Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Spotkanie było okazją 

do wręczenia Srebrnej Pieczęci Miasta Poznania panu dr. Zdzisławowi Szkutnikowi, 

przewodniczącemu Miejskiej Rady Seniorów III kadencji, za prace na rzecz 

poznańskich seniorów. Podczas Koncertu 800 seniorów wysłuchało największych 

przebojów operetkowych w wykonaniu solistów scen poznańskich i łódzkich. Wśród 

wykonywanych utworów znalazły się przeboje takie jak: "Przetańczyć całą noc", 

"Dilajla", "Aria ze śmiechem", "Wielka sława" i wiele innych. 

 Senior w Muzie - w kwietniu 2019 roku z inicjatywy Miejskiej Rady Seniorów 

III kadencji Kino Muza rozpoczęło realizację projektu „Senior w Muzie”. To cykl 

cotygodniowych środowych spotkań w Kinie Muza dla osób w wieku 60+ obejmujący 

dwa seanse w godzinach wczesnopopołudniowych, tj. godz. 15.00 oraz 17.30, 

poprzedzonych krótką prelekcją. Koszt biletu na każdy seans to 10 zł (po okazaniu 

Karty Seniora, legitymacji emeryta). W cenę biletu wliczona jest kawa lub herbata. 
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Prezentowane seniorom filmy pochodziły z bieżącego repertuaru kina ale program  

wzbogacany był o filmy z repertuaru klasyki kina. 

 Poznańska Parada Międzypokoleniowa - 1 czerwca 2019 odbyła się druga Poznańska 

Parada Pokoleń, która rozpoczęła się o godz. 11.30 na Starym Rynku czytaniem bajek 

dzieciom, a po wysłuchaniu hejnału barwnym, wesołym korowodzie uczestnicy przeszli 

na Plac Wolności. W programie znalazły się koncerty (MammaMia Show, Teatr Blum, 

Negativ, koncert operetkowy, Peter Moss, Mietek Szcześniak), pokazy tańca dzieci 

i seniorów, warsztaty (w strefie fizyczności, umysłu, wypoczynku, artystyczne) oraz 

wiele atrakcji i niespodzianek dla dzieci. Z okazji obchodów 30-tej rocznicy pierwszych 

częściowo wolnych wyborów z czerwca 1989 roku mieszkańcy miasta mieli możliwość 

zjedzenia Tortu Wolności oraz obejrzenia filmu pt.: „Opowieści Okrągłego Stołu”. 

Poznańska Parada Pokoleń zakończyła tegoroczne obchody Poznańskich Dni Rodziny 

i udział w niej wzięło ok. 7 tys. osób. 

 Potańcówka na Wolnym- 8 września 2019 r. odbyła się druga „Potańcówka 

na Wolnym” na Dziedzińcu UMP. Zebrani licznie poznańscy seniorzy i seniorki mieli 

okazję wysłuchać koncertu zespołu cygańskiego „Bogdan Trojanek&Terne Roma” oraz 

bawić się przy muzyce lat 60, 70, 80-tych. Gośćmi specjalnymi byli: Juliusz Kubel, 

który gwarą poznańską opowiadał o zwyczajach tanecznych i żartach poznaniaków oraz 

zespół „Raj Seniora”, który zaprosił do wspólnego tańca. Zabawie towarzyszyły 

konkursy i quizy oraz drobny poczęstunek. 

 Spektakle teatralne - w ramach akcji „Kultura dla Seniora” w sezonie wiosennym 

poznańscy seniorzy mogli zobaczyć następujące spektakle: „Zakonnica w przebraniu”, 

„Kwartet” w Teatrze Muzycznym oraz „27 grudnia” i „Drugi spektakl” w Teatrze 

Polskim. Jesienią seniorom zaproponowano: „Evitę”, „Koziołka Matołka” i „Pippina” 

w Teatrze Muzycznym oraz „Miłość do trzech pomarańczy” (w Sylwestra) i „Za-

Polską” w Teatrze Animacji, a także „Kotkę na rozgrzanym blaszanym dachu” 

w Teatrze Polskim. 

 Koncert kolędowy dla seniorów - 20 grudnia 2019 r. w Teatrze Muzycznym 

zorganizowano dla poznańskich seniorów koncert świąteczny pt. „Swingowe Święta”. 

Koncert był okazją do wysłuchania znanych światowych świątecznych piosenek. 

Po zakończeniu seniorzy otrzymali słodką niespodziankę – kartonik świątecznych 

pierników. 

4. Mikrogranty dla seniorów 
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W roku 2019 wdrożono zadanie: „Mikrogranty dla Seniorów”. To dotacje na działania 

integracyjno-aktywizujące środowisko osób starszych oraz inicjatywy międzypokoleniowe, 

które realizowane były przez grupy nieformalne (co najmniej 3-osobowe) seniorów 

i seniorek, mieszkających w Poznaniu. Celem programu Mikrogranty dla seniorów było 

wsparcie aktywności społecznej seniorów (osób w wieku 60 lat i więcej), poprzez 

umożliwienie realizacji działań grupom nieformalnym (w tym także z klubów seniora) oraz 

podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej. Na projekt grupa mogła wnioskować 

o przyznanie max. 1 500 zł. Na terenie miasta Poznania oraz na rzecz mieszkańców miasta 

Poznania realizowane były 23 projekty. Realizację zadania zlecono Operatorowi 

wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert -Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw 

Obywatelskich PISOP. 

5. Senior maluszka tuli 

Projekt stanowi pomoc dla rodziców i pracowników szpitala w opiece nad dzieckiem 

podczas pobytu na oddziale noworodkowym. Rodzice, którzy z różnych względów 

osobistych nie mogą sprawować nad niemowlęciem osobistej opieki, mogą liczyć na pomoc 

ze strony wolontariusza 60+. Seniorzy spędzają czas z dzieckiem, a przede wszystkim 

przytulają je, spełniając jedną z najważniejszych potrzeb rozwojowych. Projekt na zlecenie 

Miasta realizowało w 2019 r. Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej - Poznań, a obecnie 

nad projektem czuwa Oddział Noworodkowy Szpitala im. Fr. Raszei. Projekt oparty 

na wolontariacie powstał w oparciu o koncepcję wypracowaną przez urzędników 

we współpracy z Oddziałem Noworodkowym Szpitala im. Fr. Raszei. Celem było 

połączenie potrzeb rodziców i seniorów. Rodzice z różnych przyczyn osobistych 

i rodzinnych nie są w stanie być stale obecni przy nowonarodzonych dzieciach, zapewniając 

im emocjonalny komfort i poczucie bezpieczeństwa. Dziecko przebywające w samotności 

narażone jest na wzrastający stres, a to skutkuje obniżeniem układu odpornościowego, 

lękiem, którego konsekwencje mogą być długofalowe i odbić się negatywnie na jego 

rozwoju psychicznym. Psychologowie podkreślają, że bicie serca drugiego człowieka 

to rytm, który jest dziecku najbardziej potrzebny. Dla osób starszych z kolei, dysponujących 

czasem, tego rodzaju zaangażowanie w projekt stanowi ważną motywację do życia, 

działania i poczucia bycia potrzebnym, a zatem spełnia ważny cel społeczny. Kiedy dziecko 

jest pozostawione samo, bliskość seniora, który ma ogromne pokłady empatii i miłości,  

jest nie do przecenienia. Opieka nad dziećmi odbywa się zawsze za zgodą rodziców. Projekt 

realizowany jest w oparciu o szczegółową weryfikację zainteresowanych z udziałem 
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psychologa i koordynatora ze strony szpitala. Chętni do pracy zobowiązani byli  

do wykonania pełnego zakres badań lekarskich - niezbędnych do tego, by móc pracować 

z noworodkami. Seniorzy zostali przeszkoleni przez personel medyczny i pozamedyczny 

szpitala, m.in. z zakresu zachowania się na oddziale, poruszania się po nim, odpowiedniego 

ubioru, przestrzegania odpowiedniego reżimu sanitarnego oraz z zakresu ochrony danych 

osobowych itp. Ważną częścią szkoleń były konsultacje z położnymi, które wyjaśniły, 

jak bezpiecznie zajmować się dziećmi, jak je karmić i jak bezpiecznie przytulać. 

Wolontariusze nauczyli się też zasad epidemiologicznych związanych z przebywaniem 

na oddziale noworodkowym, poznali psychologiczne aspekty pracy, a podczas pierwszych 

praktyk zapoznali się ze znajdującym się w szpitalu sprzętem i akcesoriami. 

Zainteresowanie udziałem w projekcie ze strony wolontariuszy było ogromne. Temat 

spotkał się również z dużą uwagą mediów, ze względu na innowacyjność i dopasowanie 

do współczesnych potrzeb aktywności międzypokoleniowych. 18 wolontariuszy pracuje 

w systemie zmian dziennych, także w święta. Projekt w obecnym zakresie potrwa 

do 2021 roku. 

6. Miejska Rada Seniorów – IV kadencja 

31 stycznia 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie Miejskiej Rady Seniorów IV kadencji, 

podczas którego wybrane zostało Prezydium. W roku 2019, Rada spotkała się dwanaście 

razy, a jej Prezydium szesnaście. Rada przyjęła 3 stanowiska, 5 uchwał i kilkanaście opinii.  

Stanowiska w sprawie: 

 Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Poznania 

  na lata 2019-2025, 

 grantów na dofinansowanie remontu mieszkań dla seniorów, 

 projektu budżetu miasta na rok 2020. 

Uchwały w sprawie: 

 powołania zespołów problemowych MRS, 

 zaopiniowania projektu budowy zielińca przy ul. Lwa, 

 zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta dotyczącej odpłatności za usługi 

opiekuńcze, 

 zaopiniowania projektu remontu traktu pieszego w ciągu al. Wielkopolskiej, 

  zaopiniowania projektu skweru u zbiegu ulic Garbary i Stawna. 

Rada wyraziła opinie w kilkunastu sprawach: 

 zarządzenia Prezydenta dot. programu mieszkań studyjnych dla seniorów, 
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 sposobu dysponowania bezpłatnymi biletami dla seniorów na imprezy kulturalne, 

 polityki mieszkaniowej wobec seniorów, 

 zmiany zasad korzystania z usługi bezpłatnych przejazdów taksówką 

   dla seniorów, 

 działalności Centrum Inicjatyw Senioralnych, 

 projektu innowacji społecznych dla osób starszych, 

 poszerzenia usługi „złotej rączki”, 

 dojazdów do grobów na cmentarzach komunalnych i usługi mycia nagrobków, 

 inicjatywy MRS dot. minigrantów dla nieformalnych grup seniorów, 

 zasad przyjęć pacjentów do zakładów opiekuńczo-leczniczych, 

 stanu przygotowań do Dni Seniora, Targów Senioralnych, Dni Rodziny, 

   korowodu międzypokoleniowego, pokazu mody i potańcówki na Wolnym, 

 programu spotkań świątecznych i okazjonalnych dla mieszkańców domów 

   pomocy społecznej, 

 działalności Biblioteki Raczyńskich na rzecz seniorów, 

 współdziałania szkół z klubami seniorów. 

Miejska Rada Seniorów powołała cztery zespoły problemowe do spraw monitorowania 

i inspirowania działań polityki senioralnej miasta: 

 Zespół kultury, rekreacji i sportu, 

 Zespół zdrowia i pomocy społecznej, 

 Zespół nauki i współpracy, 

 Zespół informacji i promocji. 

Rada skierowała swoich przedstawicieli do Komisji i zespołów miejskich: Komisja 

ds. przydziału mieszkań dla seniorów w budynkach komunalnych, Komisja 

ds. przydziału mieszkań w budynkach TBS, Zespół monitorujący realizację polityki 

senioralnej miasta, Kapituła tytułu „Miejsce przyjazne seniorom”, Zespół ds. projektu 

Centrum Wielka, Zespół ds. organizacji Dnia integracji międzypokoleniowej, Zespół 

ds. dni rodziny. Członkowie Rady biorą udział w przedsięwzięciach senioralnych miasta, 

niektóre z nich wspierają jako woluntariusze. 

II. Działania na rzecz promocji i realizacji programów rodzinnych 

 Dofinansowanie do miejsc opieki w żłobkach niepublicznych 
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Miasto Poznań dofinansowało miejsca opieki nad dziećmi do 3 roku życia w żłobkach 

prywatnych, ułatwiając tym samym rodzicom opiekującym się małymi dziećmi powrót 

na rynek pracy. W 2019 r. dofinansowano 2 099 miejsc opieki w 74 żłobkach 

niepublicznych. Kwota dofinansowania do jednego miejsca opieki w żłobku wynosi 

miesięcznie 600 zł (okres dofinansowania styczeń 2018-sierpień 2019 oraz wrzesień 2019-

sierpień 2020). 

 Maluch+ 2019 

W ramach Resortowego program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

„MALUCH+” 2019 Miasto Poznań utworzyło 21 miejsc opieki w żłobku publicznym 

„Balbinka” oraz otrzymało środki na funkcjonowanie 357 miejsc w 15 żłobkach 

publicznych. 

 Wyprawka dla gzubka 

„Wyprawka dla gzubka” to jednorazowe wsparcie rzeczowe dla rodziców, którym dziecko 

urodziło się po 1. września 2019 r. Przysługuje zgodnie z art. 22 a ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, rodzicom mieszkającym w Poznaniu, niezależnie od ich dochodów, 

odprowadzają podatki na rzecz miasta oraz poprawnie wypełnili i złożyli wniosek. 

Wyprawkę można odebrać  m. in. podczas rejestracji dziecka, w Urzędzie Stanu Cywilnego, 

ul. Libelta 16/20 oraz w punktach, za okazaniem aktu urodzenia, Poznańskie Centrum 

Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 i ul. Małachowskiego 10, Centrum Inicjatyw 

Rodzinnych przy ul. Franciszka Ratajczaka 44 oraz  w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania 

przy ul. Słowackiego 22. Więcej informacji znajduje się na stronie 

www.poznan.pl/wyprawkadlagzubka. Ze względu na przedłużenie procesu przetargowego, 

Wyprawka wydawana była od 16 grudnia 2019 r. i do końca roku wydano 256 egzemplarzy. 

Wyprawka zakłada symboliczne przywitanie najmłodszych mieszkańców Poznania.  

Ma na celu podkreślenie znaczenia budowania więzi z miastem, ważności rodziny w życiu 

społecznym, jej rozwoju i wspierania na każdym etapie. Otrzymanie symbolicznego 

prezentu w postaci wyprawki ma też zaznaczyć szczególnie ważny moment narodzin 

nowych poznaniaków. Należy również zauważyć, że przyznanie wyprawki wpisuje  

się w przyjętą przez Radę Miasta Poznania uchwałą z dnia 12 lipca 2016 r. 

Nr XXXIII/523/VII/2016 „Politykę Prorodzinną dla Miasta Poznania na lata 2016-2020”, 

która za priorytetowe uznaje m.in. tworzenie warunków do pełnego rozwoju 

i funkcjonowania rodziny poprzez wspomaganie jej we wszystkich fazach rozwoju, 

a jednym z jej głównych celów jest ukształtowanie w świadomości poznaniaków przyjętego 
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przez Miasto systemu wartości, w którym rodzina i dzieci będą wartościami 

priorytetowymi. Niewątpliwie „Wyprawka dla gzubka” jest jednym z instrumentów 

promowania rodziny, a także jedną z form promocji Poznania jako miejsca przyjaznego  

do zamieszkania rodzin z dziećmi, sprzyjającego rozwojowi rodziny. „Wyprawkę dla 

gzubka” stanowi pudełko zawierające: czapeczkę, kocyk, skarpetki, jednoczęściowe 

ubranko w rozmiarze 74.  Motywy graficzne na nich umieszczone nawiązują do lokalnych 

tradycji i opracowane zostały zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej Miasta. 

 Półkolonie 

W 2019 roku Miasto Poznań po raz drugi dofinansowało półkolonie miejskie organizowane 

przez poznańskie szkoły podstawowe (56 szkół), realizowane w trakcie dwumiesięcznych 

wakacji letnich. Za 5 dniowy turnus rodzice ponosili koszt 100 zł. Kwota dofinansowania 

na jedno dziecko przez Miasto Poznań wynosiła 340 zł. Wypoczynek dedykowany 

był uczniom klas I-III szkół podstawowych. Łącznie z oferty półkolonii miejskich 

skorzystało ponad 2200 dzieci biorąc udział w różnych zajęciach i atrakcjach 

organizowanych i przygotowywanych przez opiekunów. Organizatorzy zadbali o aspekt 

wychowawczy, edukacyjny, a także rozrywkowy przeprowadzonych działań. Starali  

się, aby program półkolonii był zróżnicowany i urozmaicony, a także uwzględniał 

zainteresowania i możliwości psychofizyczne wszystkich uczestników. Celem zajęć było 

między innymi stymulowanie rozwoju umysłowego i fizycznego, poznawanie najbliższej 

okolicy, a także stworzenie dzieciom warunków do aktywnego, kulturalnego, ciekawego 

i bezpiecznego spędzania czasu wolnego. 

 Poznańskie Dni Rodziny 2019 

Poznańskie Dni Rodziny rozpoczęły się 11 maja 2019 r. Festynem rodzinnym na Łęgach 

Dębińskich. Najmłodsi uczestnicy festynu mieli okazję zobaczyć przedstawienie 

„Co w szafie piszczy” w wykonaniu aktorów z Teatru Fuzja oraz posłuchać koncertu 

uczestniczki The Voice Kids - Carli Fernandes. Następnym punktem programu 

był happening taneczny ze Szkołą Tańca Prestiż. Na scenie zagrał Kraków Street Band. 

Dużych emocji niewątpliwie dostarczyły występy grupy akrobatycznej Everest Production 

- akrobacje z użyciem metalowego sześcianu, akrobacje na szarfie oraz pokaz z Flagą. 

O godz. 18:00 Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Pan Jędrzej Solarski wraz 

z Przewodniczącym Rady Miasta Poznania Panem Grzegorzem Ganowiczem oraz Panią 

Magdaleną Pietrusik-Adamską Dyrektorem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, 

dokonali uroczystego przekazania kluczy do bram Miasta 11-osobowej Rodzinie. 
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Na zakończenie Inauguracji odbył się koncert gwiazdy wieczoru – Michała Szpaka 

z zespołem. Na zgromadzonych mieszkańców czekały również liczne atrakcje w 12 strefach 

aktywności min - zajęcia plastyczne, edukacyjne i sportowe, pokazy ratownictwa 

medycznego i nauka pierwszej pomocy, a także strefa gastronomii. Zadbano również  

o dostosowanie wydarzenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie 

tłumacza języka migowego, podestu dla osób poruszających się na wózkach oraz 

specjalnych toalet. Przygotowano także dodatkowe krzesła dla seniorów. Na czas trwania 

Inauguracji zwiększony został transport komunikacją publiczną. 

W ramach Poznańskich Dni Rodziny w dniu 15.05 we współpracy z SWPS zorganizowana 

została konferencja pn. „O dzieciach i nastolatkach w kontekście ich rozwoju i relacji 

z rodzicami” Podczas 5 wykładów poruszane były tematy dojrzewania psychoseksualnego, 

zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią, wzmacniania poczucia wartości u dzieci, 

komunikacji z nastolatkiem oraz znaczeni kar i nagród w wychowaniu dzieci. W trakcie 

wykładów padały liczne pytania ze strony publiczności na które chętnie odpowiadali 

prowadzący je specjaliści. W konferencji udział wzięło 130 osób. 

 Dzień Dziecka 

Z kolei 31.05 na dziedzińcu UMP odbył się kolorowy Dzień Dziecka wraz z sesją 

III Dziecięcej Rady Miasta. Dwudziestu młodych radnych (nominacja wręczona na scenie 

przez P.P.K. Kierzek-Koperską oraz P. Przewodniczącego Ganowicza) zostało wybranych 

w konkursie „Poznań pełen emocji” przeprowadzonym dzięki współpracy z Fundacją 

Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS w Poznańskich szkołach podstawowych. 

W ramach konkursu dzieci z klas I - VIII opisywały (dowolną techniką) emocje związane 

z naszym Miastem. Laureaci konkursu będą mieli okazję podzielić się swoimi 

przemyśleniami dot. Miasta podczas sesji III Dziecięcej Rady Miasta, pod przewodnictwem 

Pana Grzegorza Ganowicza. Podczas burzliwych obrad, młodzi radni głosowali 

nad licznymi propozycjami zmian w mieście min. rozbudową ścieżek rowerowych, 

dostępem do wody pitnej przy placach zabaw, utworzeniem azylu dla wilków, 

ograniczeniem sprzedaży alkoholu, zakazem palenia w miejscach publicznych 

czy wskazaniem w przestrzeni miejskiej miejsc na graffiti. W tym czasie na zgromadzone 

na dziedzińcu dzieci czekały liczne atrakcje: występy uczniów szkoły musicalowej Erato, 

pokazy Magika, konkursy, gry, zabawy i animacje na dziedzińcu min. plener malarski, 

malowanie buziek, eko-warsztaty prowadzone przez Po-dzielnię, warsztaty kuglarskie 
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(fundacja ProSpin) oraz stanowiska Poznańskiego Centrum Świadczeń - Centrum Inicjatyw 

Rodzinnych, Straży miejskiej i Młodzieżowej Rady Miasta. 

W terminie od 11.05-01.06.2019 r. dzięki współpracy między innymi z jednostkami 

miejskimi, organizacjami pozarządowymi, prywatnymi przedsiębiorcami oraz partnerami 

Karty Dużej Rodziny na terenie miasta odbyło się ponad 300 wydarzeń spotkań i imprez 

o charakterze integrującym i promującym życie rodzinne. Na mieszkańców czekały liczne 

wydarzenia kulturalne, sportowe i edukacyjne - pikniki, zawody, festyny, spotkania, 

warsztaty i konferencje. Informacje o wydarzeniach zostały zebrane w formie 

ogólnodostępnego kalendarium publikowanego zarówno na stronie internetowej: 

www.poznan.pl/poznanskiednirodziny, jak i w wersji drukowanej, a także 

na dedykowanym wydarzeniu na portalu Facebook. 

 Gala Rodzin 

W dniu 21 listopada 2019 w kinie Apollo odbyła się uroczysta Gala Rodzin podczas której 

przyznano tytuły SUPERŻŁOBKA, SUPERPRZEDSZKOLA oraz SUPERBOHATERA, 

a także wręczono nagrody wybranym partnerom Karty Dużej Rodziny. Plebiscyt 

na SUPERŻŁOBEK i SUPERPRZEDSZKOLE 2019 przeprowadzony został w dniach  

od 24 października do 14 listopada 2019 r. Jego celem było wyłonienie placówki najbardziej 

przyjaznej dzieciom i ich rodzinom. W ankiecie brały udział placówki znajdujące  

się w Rejestrze Żłobków i Klubów Dziecięcych (na dzień 15.10) prowadzonych przez 

Miasto Poznań oraz Przedszkoli publicznych według stanu na dzień 30.09.2019 r.  

Aby oddać głos, rodzice oraz opiekunowie dzieci musieli wypełnić anonimową ankietę 

Internetową złożoną z 5 krótkich pytań. Na podstawie 5240 głosów tytuł:  SUPERŻŁOBKA 

przyznano Żłobkowi Kalinka, z kolei tytuł SUPERPRZEDSZKOLA przypadł Przedszkolu  

Nr 163 Baśniowy Zamek. Nagrodę SUPERBOHATERA 2019 przyznano 10-letniemu 

Mateuszowi Jarantowskiemu który uratował życie swojemu wujkowi. W dniach 

od 26 września do 10 października 2019 r. przeprowadzono ankietę  dotyczącą poziomu 

zadowolenia z oferowanych usług w ramach poznańskiego gminnego programu dla rodzin 

wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny. Na podstawie jej wyników przyznano nagrody 

dla partnerów poznańskiego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny. 

W kategorii najlepsza oferta partnerska 2019 r. wyróżnione zostały: Termy Maltańskie,  

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji  oraz Cukiernia Kandulski W kategorii debiut (czyli 

wśród partnerów z którymi podpisano porozumienie w 2019 roku) wyróżnieni zostali: 

Bistro Nóż i Widelec ,  szkoła pływania „Jak Pływać - Remigiusz Wojdanowicz”, oraz 
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stomatologia „Żyrafa Zębala”. Na zakończenie Gali Rodzin odbył się spektakl „Ja, bałwan” 

w wykonaniu aktorów z poznańskiego Teatru Animacji. 

 Standardy jakości opieki dla dzieci do lat 3 w żłobkach 

W 2019 r. rozpoczęto proces wdrożenia standardów w żłobkach publicznych opracowanych 

przez Instytut Małego Dziecka. Merytorycznym realizatorem procesu jest Instytut Małego 

Dziecka. W ramach zleconej usługi przeprowadzono szkolenia z obszaru  „Personel – 

kwalifikacje, kompetencje i rozwój zawodowy” standard 2 „Personel tworzy rozwijający 

się i regularnie współpracujący zespół”  oraz standard 3 „Personel rozwija styl opieki 

i komunikacji z dziećmi oparty na szacunku i uważności na potrzeby dzieci”. W szkoleniach 

uczestniczyli dyrektorzy żłobków publicznych, a także po jednej opiekunce z każdego 

oddziału we wszystkich żłobkach publicznych. Ponadto w dniach 28-29 listopada 2019 r. 

odbyły się seminaria upowszechniające standardy żłobkowe, które przeznaczone były 

dla wszystkich opiekunek zatrudnionych w publicznych żłobkach. Każda z uczestniczek 

otrzymała egzemplarz opracowanych Standardów, a także Program opiekuńczo-

edukacyjny dla żłobków i klubów dziecięcych opracowany przez IMD. Od dyrektorów 

żłobków zebrano także szczegółowe potrzeby w zakresie standardu 1 „Struktura 

zatrudnienia personelu zapewnia sprawne funkcjonowanie żłobka”. Dodatkowo 

opracowany został informator „Standardy jakości opieki dla dzieci do 3 lat w żłobkach”, 

który zawiera najważniejsze informacje na temat Standardów. 

 Żłobek Niezapominajka 

w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 „Maluch +” 2018 Miasto pozyskało środki na utworzenie 60 miejsc opieki w formie 

żłobka publicznego. Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zaproponowało 

na żłobek lokal usługowy, który powstał na parterze budynku mieszkalnego z lokalami 

usługowymi przy ul. Moniki Cegłowskiej. Następnie został przygotowany projekt 

budowlano-wykonawczy na żłobek oraz rozpoczęto prace remontowo-budowlane. 

Z końcem grudnia 2018 r. zakończono prace remontowo-budowlane. Następnie lokal został 

umeblowany i wyposażony w niezbędny sprzęt, pomoce edukacyjne i zabawki. W styczniu 

2019 r. kontynuowano prace związane z wyposażaniem i aranżacją wnętrz w nowo 

tworzonym żłobku publicznym „Niezapominajka” w Zespole Żłobków nr 2. Żłobek został 

wpisany do rejestru żłobków 29 stycznia 2019 a od 1 lutego objął opieką 60 dzieci. 

Całkowita wartość projektu to 1 120 467,00 zł, w tym środki pochodzące z dotacji w ramach 

programu Maluch wyniosły 720 000,00 zł. 



315 

 

 

 

 Strajk  

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych zawarł 11 umów na organizację opieki podczas 

strajku w placówkach oświaty. W  dniach od 15.04.2019 r. do 17.04.2019 r. 195 

dzieci mogło skorzystać z opieki w 5 punktach w Poznaniu. W terminie od 24.04.2019 r. 

do 26.04.2019 r. 170 dzieci mogło skorzystać z opieki w 5 punktach w Poznaniu. 

III. Działania w zakresie wsparcia społecznego 

1) Zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym z powodu niepełnosprawności 

i/lub długotrwałej choroby 

 Usługi opiekuńcze dla osób wymagających pomocy osób drugich w ich miejscu 

zamieszkania (współfinansowane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych przyznanego Miastu na realizację Programu Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej pt. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 

2019) 

 świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 3 697 osób         

(wysokość środków przekazanych to 27 596 537,00zł w tym środki 

z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 

1 404 735,00zł); 

 świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania  

dla 76 osób (wysokość środków przekazanych to 735 339,00 zł w tym środki 

z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 

90 816,00 zł); 

 świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami   

psychicznymi w miejscu zamieszkania dla 67 osób (wysokość środków 

przekazanych 764 577,00 zł). 

Program obejmował realizację zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych 

i specjalistycznych usług opiekuńczych dla: 

 osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności, jak również posiadających orzeczenie lekarza 

orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy 

i niezdolności do samodzielnej egzystencji  lub orzeczenie o niezdolności  
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do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

  dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi 

wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby 

w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 

leczenia, rehabilitacji i edukacji spełniających warunki do udzielenia pomocy  

wskazane w ustawie o pomocy społecznej. 

W ramach Programu, na rzecz uprawnionych mieszkańców Poznania zrealizowano 100 285 

godzin usług wobec 196 osób : 

-   97 553,5 godzin  usług opiekuńczych dla 188 osób,  

-   2 732 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych  dla 8 osób. 

Całkowity koszt Programu wyniósł 2 138 779,5 zł, w tym wsparcie finansowe  

z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych -  1 069 389,75 zł oraz 

wkład własny Miasta -  1 069 389,75 zł. Zadania zostały zrealizowane  na zlecenie Miasta 

przez  Polski Komitet Pomocy Społecznej i Polski Czerwony Krzyż. 

 Teleopieka – kontynuacja usługi, z której w 2019 skorzystało 691 osób (dotacja 

1 600 000,00 zł),  zapewniono świadczenie usług w Centrum Usamodzielniania – 

miejsca krótkookresowego dziennego pobytu jako formy mieszkania wspomaganego 

dla osób z niepełnosprawnością – skorzystało 36 osób (dotacja 99 996,00 zł) oraz  

wsparto 80 opiekunów faktycznych niesamodzielnych (dotacja 50 000,00). Zadania 

te dotyczyły zachowania trwałości projektu realizowanego w latach 2017-2018 przez 

MOPR pt. „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” z WRPO.  

 Środowiskowe domy samopomocy – w 9 placówkach prowadzonych wyłącznie przez 

organizacje pozarządowe wsparcie uzyskało 392 osoby niepełnosprawne w ramach 

342 miejsc (ogółem przekazane dotacje wyniosły 7 897 505,00 zł). Zadanie było 

realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących, 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Sokoły", Stowarzyszenie 

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Iskra", Wielkopolskie Stowarzyszenie 

Alzheimerowskie, Stowarzyszenie „Na Tak”, Stowarzyszenie Osób i Rodzin Na Rzecz 

Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i Pomóc", Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży 

Sprawnej Inaczej "Śmiałek", Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Poznaniu. 
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 Dzienne domy pomocy – 420 miejsc w tym 70 miejsc w Dziennym Domu 

prowadzonym przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, ze wsparcia skorzystały 

384 osoby, wydatki Miasta 2 729 569,27 zł. 

 Dzienny Ośrodek Adaptacyjny – 35 uczestników (35 miejsc) budżet 1 221 557,94 zł. 

 Domy Pomocy Społecznej -  716 miejsc w 7 placówkach w tym 3 prowadzone 

przez Zgromadzenia Zakonne: Sióstr Urszulanek, pw. Św. Wincentego a Paulo oraz 

„Serafitki”, liczba mieszkańców w 2019 r. – 857 osób; (wydatki Miasta ogółem  

33 460 550.00zł). 

2) Działania na rzecz wychodzenia z kryzysu bezdomności  

W 2019 r. kontynuowana była realizacja poniższych zadań na rzecz osób bezdomnych 

na podstawie umów z organizacjami pozarządowymi: 

 mobilny punkt pomocy dla osób bezdomnych przebywających w tzw. miejscach 

niemieszkalnych (m.in. dworce, ulice, działki, koczowiska, klatki schodowe, 

pustostany). Pomoc około 250 osobom bezdomnym zapewniały 2 Stowarzyszenia 

tj. „Pogotowie Społeczne” i „Dom Pomocna Dłoń”. Podczas jednego kursu autobusu 

pomoc uzyskało ponad 100 osób. W 2019 r. wydano na ten cel 128 100,00 zł. 

 zapewnienie wsparcia w mieszkaniu treningowym osobom i rodzinom przebywającym 

w schronisku lub noclegowni i nieposiadającym prawa do lokalu socjalnego (liczba 

uczestników - 14 w tym 8 dzieci; dotacja – 35 000,00 zł; 

 prowadzenie Ogrzewalni przy ul. Krańcowej 10 - w okresie sprawozdawczym placówka  

dokonała  10 746 przyjęć, a z pomocy skorzystało 611 osób (dotacja 360 900,00 zł); 

 prowadzenie łaźni przy ul. Krańcowej 10  tj.: zapewnienie osobom bezdomnym 

możliwości korzystania z zabiegów higienicznych, niezbędnych środków 

higienicznych, odzieży na wymianę oraz dodatkowo z innych form wsparcia doraźnego, 

z zabiegów skorzystało 3 144 osoby (dotacja 138 000,00 zł). 

 streetworking - pomocą objęto  682 osoby (dotacja 200.000,00 zł); 

 zapewnienie bezpłatnych posiłków wydawanych przez 1 organizację pozarządową 

i 3 zgromadzenia zakonne; skorzystało około 783 osoby dziennie (dotacja 

80.000,00 zł); 

 codziennie zapewniono 267 miejsc w noclegowniach i schroniskach dla osób 

bezdomnych w tym z usługami opiekuńczymi. W noclegowaniach z pomocy 
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skorzystały 874 osoby, w schroniskach 381 osób oraz w schronisku z usługami 

opiekuńczymi 43 osoby (dotacje ogółem 3 276 700,00 zł ), 

 zorganizowano po raz kolejny wigilię na MTP, w której uczestniczyło 1400 osób  

oraz  obchody 3 Światowego Dnia Ubogich dla 400 osób. 

Na powyższe zadania realizowane przez organizacje pozarządowe tj. Stowarzyszenie MONAR, 

Stowarzyszenie „Dom Pomocna Dłoń”, Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot”, 

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, Towarzystwo im. Św. Brata Alberta, Caritas 

Archidiecezji Poznańskiej, Caritas Poznańska, Fundacja Miłosierdzie, Zgromadzenie Sióstr 

Urszulanek, Zgromadzenie Sióstr Albertynek, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek -  wydano 

4 248 700,00 zł. Ponadto miejski Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1 zapewnił w 2019 r. wsparcie 

287 mężczyznom (liczba miejsc – 95, okres zimowy do 115), wydatki  na bieżącą działalność 

– 1 408 055,88 zł. 

3) Mieszkalnictwo chronione, lokale socjalne ze wsparciem treningowym  

 Mieszkania chronione prowadzone były w 2019 r. przez 4 organizacje pozarządowe: 

Stowarzyszenie „Dom Pomocna Dłoń”, MONAR, Pogotowie Społeczne  

oraz Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć  

i Pomóc", Organizacje dysponowały 7 mieszkaniami chronionym w tym 4 na terenie 

Miasta. Ogółem z tej formy pomocy skorzystały 53 osoby. Miasto przekazało dotacje 

w wysokości ogółem 300 538,00 zł. 

 program najmu socjalnego lokali ze wsparciem w 2019 r. realizowano w 135 lokalach 

socjalnych w 41 mieszkaniach o powierzchni powyżej 80 m2. W programie 

uczestniczyło  6 podmiotów w tym 5 stowarzyszeń oraz spółka non-profit. Ogółem 

kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania przeznaczono - 944 540,00 zł. 

IV. Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami 

1. Realizacja zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych w roku 2019”. 

 Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w warunkach ośrodków wsparcia 

i rehabilitacji społecznej. 

 Realizowano 16 umów dotyczących prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób 

z niepełnosprawnościami, w tym 4 całodobowe ośrodki opiekuńczo rehabilitacyjne. 

W ośrodkach prowadzono różnorodne działania terapeutyczne m.in. psychologiczne, 

pedagogiczne, logopedyczne, fizjoterapeutyczne, tyflopedagogiczne, sensoryczne i inne. 

Ponadto uczestnikom ośrodków oferowano: treningi umiejętności społecznych, zajęcia 
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i imprezy aktywizujące, zajęcia integracyjne, specjalistyczne poradnictwo (w tym prawne), 

specjalistyczną diagnostykę, indywidualne plany terapii, półkolonie, turnieje i konkursy, 

zajęcia sportowe, uczestnictwo w wydarzeniach sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych, 

specjalistyczne wykłady i szkolenia (w tym dla otoczenia osób z niepełnosprawnościami). 

Prowadzone działania zmierzały do zwiększania samodzielności, poczucia bezpieczeństwa 

i własnej wartości, pobudzania zainteresowań osób z niepełnosprawnością. Wydatkowano 

kwotę 3 034 000 zł. 

 Poprawa stanu psychicznego i fizycznego osób niepełnosprawnych. 

 Realizowano 16 umów. Uczestnikom projektów oferowano różnorodne formy wsparcia 

i terapii. Formy wsparcia dostosowane były do indywidualnych potrzeb uczestników 

i obejmowały m.in.: grupy wsparcia środowiskowego, rehabilitacyjne wizyty domowe, 

specjalistyczną diagnostykę (medyczną i psychologiczną, logopedyczną), treningi 

usprawniające i usamodzielniające, szkolenia z zakresu komunikacji alternatywnej, gry 

i zabawy usprawniające, imprezy sportowe i rekreacyjne, kampanie profilaktyczne 

i informacyjne. Prowadzono terapie specjalistyczne: psychologiczne, logopedyczne, 

fizjoterapie, kinezyterapie, socjoterapie, arteterapie, dogoterapie i inne. Ponadto 

zwiększano świadomość społeczeństwa na temat niepełnosprawności poprzez spotkania 

edukacyjne i integracyjne. Wydatkowano środki w wysokości 663 600 zł.  

 Rozwój zawodowy oraz integracja osób niepełnosprawnych i ich rodzin  

 Realizowano 4 umowy w ramach których promowano działania zmierzające do integracji 

społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.  Działania obejmowały: doradztwo 

zawodowe, psychologiczne, wsparcie asystentów pracy, kampanie społeczne, audyty 

i analizy dotyczące problemów osób z niepełnosprawnościami, szkolenia i doradztwo 

dla otoczenia osób z niepełnosprawnościami, spotkania, konkursy, konsultacje dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz ich otoczenia. Wydatkowano środki w wysokości 

190 000 zł. 

  Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin  

 Realizowano 3 umów dotyczących prowadzenia punktów doradztwa i poradnictwa 

w zakresie problemów, uprawnień i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. 

Wydatkowano środki w wysokości 80 000 zł.  

 Rozwój usług asystenckich 

 Realizowano 4 umowy. Celem działań w ramach projektów był wzrost poziomu 

partycypacji i aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie 
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zjawiska izolacji i bierności. Cel realizowany był poprzez zapewnienie osobom 

z niepełnosprawnościami w naturalnym środowisku społecznym warunków 

dla ich rozwoju, nauki, pracy, uczestnictwa w kulturze, w działalności społecznej 

i politycznej. Usługi asystenckie polegały na wspieraniu osób z niepełnosprawnościami 

w codziennych czynnościach takich jak np.: przemieszczanie się poza domem, 

w tym środkami komunikacji publicznej, wizyty w urzędzie, u lekarza, w sklepie, w kinie, 

na basenie. Asystent pomagał w zrobieniu zakupów, w drobnych pracach domowych, 

pisaniu pism urzędowych, w dowozie na zajęcia w WTZ, na zajęcia sportowe,  

do Dziennego Domu Seniora, do ZUS, do sądu,  na kurs komputerowy, na zajęcia 

rehabilitacyjne. Asystent wspierał osoby z niepełnosprawnościami w trakcie  zajęć tai-chi, 

w treningach boccii, w trakcie załatwiania spraw w ZUSie i w innych sytuacjach. 

Beneficjentami projektu i odbiorcami usług były pełnoletnie osoby 

z niepełnosprawnościami zaliczone do umiarkowanego lub znacznego  stopnia 

niepełnosprawności, zamieszkujące w Poznaniu. W trakcie realizacji projektów w 2019 

roku z pomocy asystenta skorzystało 281 osób w ramach 6669 godzin usług. Łączna kwota 

dotacji: 300 000 zł. 

2. Realizacja zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 

– małe granty: 

 zorganizowanie wycieczki krajoznawczej dla osób z niepełnosprawnościami, 

 aktywizacja ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną 

z profesjonalnym instruktorem, 

 przeprowadzenie zajęć terapeutycznych z zakresu alpakoterapii i felinoterapii  

oraz udział w wycieczce terapeutycznej, 

 zorganizowanie warsztatów z wizażu i wizerunku, savoir vivre oraz warsztatów 

kulinarnych i artystycznych, 

 zorganizowanie spotkań integracyjnych z częścią artystyczną, 

 zorganizowanie obozu przetrwania dla dorosłych osób z niepełnosprawnością 

intelektualną lub sprzężoną, 

 przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej w celu zwiększenia świadomości  

społecznej o osobach z autyzmem zakończonej eventem biegowym,  

 przeprowadzenie warsztatów z savoir vivre wobec osób z różnego rodzaju 

niepełnosprawnościami dla pracowników MPK i ZTM w Poznaniu, 
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 zorganizowanie konferencji, spotkań, pikniku w ramach Poznańskiego Tygodnia 

Mózgowego Porażenia Dziecięcego, 

 zorganizowanie pilotażowych działań wspierających rodziców dzieci z Zespołem 

Downa, polegających na domowych wizytach fizjoterapeutki, neurologopedy, 

wirtualnych poradach psychologa oraz telefonicznego wsparcia. 

 Liczba umów: 14 (w tym 7 ze środków Rad Osiedli) 

 Koszt łączny wszystkich małych grantów: 85 297 zł. 

3. Otwarty konkurs na realizację zadań, w obszarze działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych, w tym: prowadzenie ośrodków wsparcia i rehabilitacji 

społecznej poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych; 

rozwój zawodowy i integracja osób niepełnosprawnych oraz poradnictwo dla osób 

niepełnosprawnych w roku 2020. 

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 68 ofert, z czego dofinansowanie otrzymało 41 projektów 

z terminem realizacji od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku na łączną kwotę 

4 275 000,00 zł. 

Podpisano umowy na realizację projektów w następujących obszarach:  

 prowadzenie ośrodków wsparcia i rehabilitacji społecznej – 18 projektów w łącznej 

kwocie 3 400 000 zł, 

 poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych - 17 projektów 

w łącznej kwocie 605 000,00 zł, 

 rozwój zawodowy i integracja osób niepełnosprawnych i ich rodzin - 3 projekty 

w łącznej kwocie 190 000,00 zł, 

 poradnictwo dla osób niepełnosprawnych - 3 projekty w łącznej kwocie 80 000,00 zł. 

4. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, finansowanych  

przez    Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 

 W ramach środków przeznaczonych na rehabilitację zawodową zrealizowano 

następujące zadania: 

 utworzono 12 nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Na zadanie 

wydatkowano 473 107 zł, 

 zrefundowano koszty zatrudnienia 24 pracowników pomagających pracownikowi 

niepełnosprawnemu w pracy. Na zadanie wydatkowano 44 211 zł, 
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 udzielono 6 osobom niepełnosprawnym jednorazowych dofinansowań 

do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Na zadanie wydatkowano 208 553 zł, 

 sfinansowano szkolenia oraz instrumenty i usługi rynku pracy dla 14 osób 

z niepełnosprawnościami. Na zadanie wydatkowano 23 710 zł. 

Łącznie na zadania ustawowe z zakresu rehabilitacji zawodowej wydatkowano 749 581 zł.  

 Miasto Poznań realizowało „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami” 

finansowany ze środków PFRON. 

 Na podstawie umowy zawartej z PFRON udzielono jednej osobie 

z niepełnosprawnościami dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. W ramach 

ww. programu wydatkowano 40 000 zł. 

5. Inicjatywy na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 

 Projekt: „Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością 

intelektualną z terenu miasta Poznania” 

a) Program został zrealizowany w partnerstwie Miasta Poznań i Stowarzyszenia Na Tak- 

lidera projektu. Do dyspozycji beneficjentów (osób z niepełnosprawnością 

intelektualną) oddane były 4 lokale mieszkaniowe dostosowane do potrzeb 

uczestników. W trzech z nich odbyło się siedem trzytygodniowych cykli treningów 

mieszkaniowych, w dwóch cztery pobyty krótkookresowe (tj. treningi trzymiesięczne). 

Uczestnicy otrzymali indywidualne wsparcie psychologiczne, możliwość udziału 

w indywidualnych sesjach aktywizacji społecznej oraz w grupowych treningach 

umiejętności interpersonalnych i społecznych. W roku 2019 łącznie 56 beneficjentów 

projektu skorzystało z treningów i pobytów krótkookresowych w dostosowanych 

mieszkaniach. Uczestnikami były osoby bierne zawodowo, nieobjęte wsparciem 

placówki całodobowej opieki. Wsparciem objęto również rodziny uczestników. 

Zorganizowane zostały warsztaty kompetencyjne dla opiekunów faktycznych oraz 

indywidualne porady psychologiczne. Łączna wartość wydatków kwalifikowanych 

projektu wynosi 2 519 975,45 zł w tym wkład własny w kwocie 125 998,78 zł 

ze środków Miasta Poznań. Realizacja projektu zakończyła się z dniem 30.09.2019 

roku. 

b) Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych realizuje trwałość wyżej opisanego projektu 

w ramach umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Mieszkania 

wspomagane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania”. 

Celem podjętych działań jest zapewnienie dostępu do usług mieszkalnictwa 
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wspomaganego, dla 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie 

(w szczególności o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz  

z niepełnosprawnością sprzężoną i z zaburzeniami psychicznymi). Wsparcie 

adresowane jest także do opiekunów faktycznych beneficjentów. 

 W ramach projektu realizowane są usługi specjalistyczne w dwóch mieszkaniach 

treningowych:  

 pobyt w mieszkaniu wspomaganym wraz z usługami wspierającymi 

samodzielność dla 25 osób niepełnosprawnych (dwa pobyty krótkookresowe 

i sześć treningów mieszkaniowych), 

 indywidualne wsparcie psychospołeczne, 

 indywidualne sesje aktywizacji społecznej, 

 grupowe treningi umiejętności interpersonalnych i społecznych, 

 poradnictwo psychologiczne w tym warsztaty kompetencyjne i indywidualne 

porady psychologiczne dla opiekunów faktycznych. 

Wynajęte lokale są dostosowane i wyposażone zgodnie z potrzebami 

i możliwościami osób niepełnosprawnych. Oferowane wsparcie świadczone  

jest w społeczności lokalnej, zindywidualizowane i dostosowane do konkretnej potrzeby 

danego uczestnika. Okres realizacji zadania: od 1.11.2019 do 31.05.2020. Wysokość 

środków przekazana na realizację zadania publicznego: 437 825,00 zł. 

 Opracowanie i wydanie informatora pt.: „Poznański przewodnik po ulgach 

i uprawnieniach dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin” 

 W celu przybliżenia podstawowego katalogu form wsparcia i instrumentów aktywizacji 

społecznej i zawodowej mieszkańców Poznania o ograniczonej sprawności przygotowano 

i wydano Poznański przewodnik po ulgach i uprawnieniach dla osób z niepełnosprawnością 

i ich rodzin. Przewodnik, przedstawia informacje o podstawowych formach wsparcia 

i pomocy zarówno w formie finansowej, jak i w formie ulg, zwolnień, usług 

specjalistycznych oraz udogodnień w przypadku różnych form aktywności. W publikacji 

można znaleźć informacje o instytucjach świadczących wsparcie wraz z syntetycznym 

opisem procedur. Ponadto poradnik zawiera informacje dotyczące zakresu dostępności 

do instytucji oferujących wsparcie i usługi dla osób o ograniczonej sprawności. 

Przewodnik do pobrania w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej 

Poznania: https://www.poznan.pl/mim/hc/news/poznanski-przewodnik-po-ulgach-i-

uprawnieniach-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia-i-ich-rodzin,140811.html 
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 Publikację wydrukowano w nakładzie 1000 szt. Koszt realizacji to 25 990,27 zł. 

 Audyty dostępności witryn internetowych 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych zlecił przeprowadzenie audytu dostępności 18 stron 

internetowych poszczególnych miejskich jednostek organizacyjnych. Witryny zostały zbadane 

pod kątem spełniania wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 

(Dz.U.2017 poz.2247). Efektem audytu są raporty zawierające szczegółowe informacje 

o spełnianiu poszczególnych wytycznych wyżej wymienionego rozporządzenia oraz 

rekomendacje do wdrożenia, które zostały przekazane jednostkom. Koszt realizacji 18 000 zł. 

 Opiniowanie projektów architektonicznych inwestycji drogowo-komunikacyjnych 

z uwzględnieniem potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami 

W 2019 r. Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uczestniczyła  

w pracach dotyczących opiniowania 14 projektów oraz inwestycji drogowo-komunikacyjnych 

uwzględniając potrzeby osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Projekty opiniowano 

w oparciu o Standardy Dostępności dla Miasta Poznania. Dotyczyły one remontów i budowy 

dróg, ulic, przejść dla pieszych, dróg rowerowych, placów zabaw m.in. przebudowa 

ul. Umultowskiej, ciągu pieszego w ul. Unii Lubelskiej, rewitalizacji Płyty Starego Rynku, 

przebudowy Hali Widowiskowo – Sportowej Arena, placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego. 

Ponadto Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przeprowadziła wizje terenowe 

dotyczące min.: korekty ułożenia faktur ostrzegawczych w ramach inwestycji: przebudowy 

trasy tramwajowej na odcinku od Os. Lecha do Ronda Żegrze. 

 Promowanie zasad projektowania uniwersalnego 

 Szkolenia z zakresu Standardów Dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego, 

których przedmiotem było omówienie wytycznych, które znajdują zastosowanie 

w planowaniu, projektowaniu i realizowaniu nowych inwestycji oraz przebudowy 

obiektów w przestrzeni publicznej - stanowiących ważny krok w procesie tworzenia 

miasta przyjaznego dla osób z ograniczoną sprawnością. W szkoleniach uczestniczyło  

łącznie 57 osób, w tym projektanci i wykonawcy inwestycji infrastrukturalnych oraz 

pracownicy Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych realizujących 

przedsięwzięcia budowlane mające na celu poprawę dostępności obiektów 

i infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami. Koszt: 11 400 zł. 
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 Szkolenia dla Przewodniczących Rad Osiedli oraz Przewodniczący Zarządu Osiedli, 

których przedmiotem było przedstawienie zasad projektowania uniwersalnego 

w oparciu o wydane przez Prezydenta Miasta Poznania zarządzenie nr 817/2018/P 

w sprawie stosowania Standardów Dostępności dla Miasta Poznania. Celem szkolenia 

było wdrożenie zasad projektowania uniwersalnego przy planowaniu, projektowaniu 

inwestycji na terenie osiedli w celu stworzenia przyjaznej przestrzeni dostępnej 

dla wszystkich użytkowników. 

 Organizacja konkursu „Poznań dostępny - 2019”. 

 Ideą konkursu jest promocja dobrych praktyk i inspirowanie do działań na rzecz szeroko 

rozumianej dostępności Poznania dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych. 

Konkurs ma również na celu propagowanie w środowisku lokalnym postanowień 

Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych oraz zasad projektowania uniwersalnego. 

  Obszary i kategorie konkursu: 

  „Budownictwo dostępne”:  

o obiekty użyteczności publicznej (np. budynki administracji publicznej, wymiaru 

sprawiedliwości, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki 

zdrowotnej, pomocy społecznej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług), 

o przestrzeń publiczna; 

  „Dostępna kultura i sport”: 

o wydarzenia kulturalne lub sportowe, 

o obiekty kulturalne lub sportowe (w tym rekreacyjne); 

  „Innowacje”: 

o innowacyjne projekty i wydarzenia społeczne, 

o innowacyjne rozwiązania techniczne i technologie; 

 „Osobowość roku” – osoby mające osiągnięcia wpływające na poprawę jakości życia 

osób z ograniczoną sprawnością oraz ich integrację społeczną i zawodową. 

  Do konkursu przystąpiło 15 podmiotów zgłaszając 22 projekty. 

 Zainicjowanie implementacji pilotażowego systemu wspomagającego orientacje 

przestrzenną osób z dysfunkcjami narządu wzroku – TOTUPOINT. 

 Zorganizowano spotkania w sprawie systemu wspomagającego orientacje przestrzenną 

osób z dysfunkcjami narządu wzroku. Celem spotkania było zaprezentowanie systemu 

TOTUPOINT przedstawicielom Urzędu Miasta oraz organizacji pozarządowych 

zrzeszających osoby z dysfunkcjami narządu wzroku. System TOTUPOINT składa się 
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ze znaczników, które emitując dźwięk, informują użytkownika o swoim położeniu. 

Informacja przekazywana jest poprzez komunikat głosowy lub tekstowy. W konsekwencji 

prac zespołu system TOTUPOINT został pilotażowo zainstalowany w głównym budynku 

Urzędu Miasta Poznania. Znaczniki systemu TOTOPOINT zostały zainstalowane 

przy wejściach do budynku, windach, salach reprezentacyjnych oraz toaletach. 

V. Działania na rzecz zdrowia publicznego 

 Kontynuacja programu „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego 

dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-2020” 

Program rozpoczął się w sierpniu 2017 r. Realizatorami programu są 3 podmioty lecznicze 

z terenu Poznania, wybrane w drodze konkursu ofert. Głównym celem programu  

jest osiągnięcie korzystnych trendów demograficznych w populacji poznańskiej w wyniku 

ograniczenia zjawiska niepłodności i bezdzietności wśród mieszkańców Poznania w trakcie 

trwania programu, poprzez zapewnienie leczenia niepłodności metodami wspomaganego 

rozrodu parom zamieszkałym na terenie Poznania. Do programu kwalifikowane są pary 

nie mogące zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję, które spełniają 

następujące kryteria: 

 wiek kobiety mieści się w przedziale 20-43 lata w/g rocznika urodzenia, 

 spełniają ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego 

w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia 

do procedury dawstwa zarodka, 

 są mieszkańcami Poznania. 

Potencjalną populację docelową programu oszacowano na 367 par rocznie.  

W 2019 r. do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych wpłynęło 398 wniosków kierujących 

do programu, a ostatecznie zakwalifikowano 343 pary. Na dzień 31.12.2019 r. odnotowano 

339 ciąż, w tym 29 ciąż wielopłodowych. Od początku trwania programu do końca 2019 r. 

urodziło się 185 dzieci. Kwota zaplanowana na realizację procedur in vitro w ramach całego 

programu to 7 340 000,00 zł brutto, po 1 835 000,00 zł rocznie.  W 2019 roku rzeczywisty 

koszt programu wyniósł 1 697 500,00 zł (aktualnie sprawozdania merytoryczno-finansowe 

są w trakcie weryfikacji).  

 Wdrożenie „Programu profilaktyki zachorowań na grypę sezonową 

w populacji osób od 60. roku życia zamieszkujących miasto Poznań, na lata 2019-2023” 

W 2019 r. rozpoczęto realizację kolejnego programu z zakresu profilaktyki grypy 

sezonowej, który stanowi kontynuację działań podejmowanych w tym zakresie 
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w latach poprzednich. Celem programu jest wzrost świadomości poznaniaków na temat 

profilaktyki grypy, zapobieganie zachorowaniom poprzez bezpłatne szczepienia przeciwko 

grypie szczepionką Vaxigrip Tetra oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań 

pogrypowych. Program skierowany jest do podopiecznych wybranych miejskich jednostek 

i prowadzonych na zlecenie Miasta oraz mieszkańców Poznania w wieku od 60 roku życia. 

Realizatorem programu została wybrana w drodze konkursu Spółka Edictum z Poznania. 

W 2019 r. ze środków z budżetu Miasta  w wys. 299 472,00 zł sfinansowano działania 

informacyjno-edukacyjne dla grupy docelowej oraz zakup i podanie 5100 szczepionek. 

W 2019 roku, w uznaniu za długofalowe działania podejmowane na rzecz mieszkańców 

w zakresie  profilaktyki i zwalczania grypy, Miasto Poznań zostało po raz kolejny 

wyróżnione wśród samorządów i uhonorowane przez Radę Naukową Ogólnopolskiego 

Programu Zwalczania Grypy tytułem „Honorowego Eksperta w zakresie profilaktyki 

grypy”. 

 Wdrożenie „Program profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka 

ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy, dla mieszkańców Poznania na lata 2019-

2023 

To kolejny program zaplanowany na lata 2019-2023, którego realizację rozpoczęto w 2019 

r. i który stanowi kontynuację działań podejmowanych w latach poprzednich w zakresie 

profilaktyki zachorowań wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Celem 

programu jest zapobieganie zakażeniom wirusem HPV, a tym samym chorobom przez 

niego powodowanym,  poprzez prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych oraz 

szczepienia ochronne. Program skierowany jest w pierwszej kolejności do 13-letnich 

dziewcząt i chłopców zamieszkujących w Poznaniu oraz podopiecznych miejskich 

placówek opiekuńczo-wychowawczych i prowadzonych na zlecenie Miasta, a następnie – 

w miarę dostępności szczepionek, tj. do wyczerpania limitu – do młodzieży starszej, która 

nie skorzystała z podobnego programu w latach poprzednich. Realizatorem programu 

została wybrana w drodze konkursu Spółka Edictum z Poznania. Z uwagi na okresowy brak 

dostępności szczepionek na rynku krajowym, realizacja akcji szczepień w 2019 r. 

(z zastosowaniem 4-walentnej szczepionki Gardasil) rozpoczęła się dopiero w listopadzie. 

Do końca grudnia pierwszą dawką szczepionki (a w 5 przypadkach również drugą dawką) 

zaszczepiono 479 osób, dla których zakupiono i zabezpieczono drugą lub trzecią dawkę 

szczepionki. Koszt programu w 2019 r. wyniósł  224 053,30 zł. 
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 „Rehabilitacja 65+” – zakup świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji 

ogólnoustrojowej 

Rehabilitacja 65+ to odpowiedź Miasta na potrzebę nieustannej poprawy jakości życia 

mieszkańców, których stan zdrowia wymaga wsparcia. Dlatego też Miasto postanowiło 

po raz drugi z rzędu zakupić w 2 miejskich podmiotach leczniczych tj. ZOLiRM i POSUM 

świadczenia gwarantowane z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale 

dziennym, polegające na kompleksowej rehabilitacji narządu ruchu z uwzględnieniem 

rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, zabiegach operacyjnych) oraz 

w przypadkach schorzeń przewlekłych (np. neurologicznych, reumatologicznych, 

onkologicznych), na realizację których jest ponad roczny termin oczekiwania. Dzięki temu 

osoby zapisane w ww. placówkach w kolejce oczekujących na tego rodzaju świadczenia 

opłacane przez NFZ, spełniające kryterium wieku i miejsca zamieszkania,  miały 

możliwość wcześniejszego skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych, za które zapłaciło 

Miasto. Dzięki środkom przekazanym z budżetu Miasta w wys. odpowiednio 125 000,00 zł 

dla ZOLiRM i 66 360,00 zł dla POSUM z bezpłatnych świadczeń z zakresu rehabilitacji 

ogólnoustrojowej skorzystało łącznie 140 osób, w tym 91 w ZOLiRM i 49 w POSUM. 

 Zabiegi usunięcia zaćmy – zakup świadczeń gwarantowanych z zakresu okulistyki  

W 2019 r. Miasto sfinansowało także po raz drugi zabiegi usunięcia zaćmy w warunkach 

szpitalnych oraz specjalistyczne porady kontrolne po zabiegu, które były wykonywane 

mieszkańcom Poznania w wieku od 70. roku życia, zapisanym w kolejce oczekujących 

w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia. Dzięki zakupieniu przez Miasto 

tego rodzaju świadczeń 60. seniorów z kolejki oczekujących w Szpitalu Strusia miało 

wykonany zabieg w terminie krótszym niż wynikający z listy oczekujących na NFZ. Miasto 

przeznaczyło na to zadanie 140 000,00 zł. 

 Miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego 

Zadanie zostało wdrożone po raz pierwszy w 2018 r. Realizatorem zadania 

w 2019 r. była (podobnie jak w 2018 r.) wybrana w drodze konkursu ofert organizacja - 

Caritas Archidiecezji Poznańskiej. W ramach projektu kontynuowana była działalność 

Miejskiej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, dzięki czemu mieszkańcy Poznania, 

a zwłaszcza seniorzy w wieku 70+ (ze szczególnym uwzględnieniem osób w trudnej 

sytuacji finansowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), których stan 

zdrowia wymagał skorzystania ze specjalistycznego sprzętu, mogli go bezpłatnie 

wypożyczyć na okres do 3 miesięcy (w wyjątkowych sytuacjach z możliwością 
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przedłużenia do 6 miesięcy), czyli do czasu, kiedy osoba wypożyczająca załatwiła 

formalności związane z uzyskaniem dofinansowania do zakupu i dokonała zakupu 

potrzebnego sprzętu. W 2019 r. z usług Miejskiej wypożyczalni skorzystało 131 osób, 

natomiast zgłosiło się do niej 377 osób. Na jej działalność w 2019 roku Miasto przeznaczyło 

dotację w wysokości 110 000,00 zł. 

 Punkt Profilaktyki Intymnej – 24 h 

Zadanie to zostało po raz pierwszy wdrożone w październiku 2018 r. Od stycznia 2019 r. 

oferta Punktu została poszerzona o bezpłatne konsultacje urologiczne dedykowane 

mężczyznom po 40. roku życia, w ramach działań profilaktycznych Miasta 

ukierunkowanych na profilaktykę raka prostaty. Cel zadania: zwiększenie dostępu 

do działań o charakterze profilaktycznym i zdrowotnym w formie prowadzenia Punktu 

Profilaktyki Intymnej, dostępnego 7 dni w tygodniu przez 24 godziny dla mieszkańców 

Poznania, w tym dla osób nieubezpieczonych i ubogich. Beneficjenci: osoby, które 

ukończyły 18. rok życia oraz osoby niepełnoletnie pozostające pod opieką rodzica/opiekuna 

prawnego, zamieszkałe w Poznaniu (bez względu na pochodzenie, status społeczny, 

światopogląd, czy ubezpieczenie zdrowotne).  

Rodzaje działań: 

 konsultacje lekarskie i poradnictwo w zakresie chorób zakaźnych przenoszonych 

drogą płciową, 

 konsultacje lekarskie i poradnictwo w zakresie higieny intymnej oraz antykoncepcji 

naturalnej, mechanicznej i farmakologicznej, 

 rozpoznanie i doraźna pomoc medyczna w przypadku urazów oraz stanów 

zapalnych narządów rodnych, 

 zapewnienie dostępności skierowania na badania diagnostyczne z zakresu chorób 

ginekologicznych (z wyłączeniem kobiet ciężarnych i kobiet w połogu) oraz 

zakaźnych przenoszonych drogą płciową, 

 zapewnienie dostępności do badań USG w przypadku wskazań lekarskich, 

 zapewnienie dostępności do przepisania leków w przypadku wskazań lekarskich, 

 zapewnienie konsultacji oraz badań USG i PSA w kierunku profilaktyki 

i wczesnego wykrywania raka prostaty. 

Podsumowując, w 2019 roku w Punkcie odbyło się łącznie 5 658 wizyt, które objęły 5 361 

kobiet, 290 mężczyzn, 7 osób nieletnich. Wizyty dotyczyły m.in.: 

 1.721 – konsultacja ginekologiczna, badanie ogólne, profilaktyka, 
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 1.277 – antykoncepcja planowana, długoterminowa (porady antykoncepcyjne), 

 1.123 – infekcje, 

 817 – antykoncepcja awaryjna, 

 109 – stwierdzenia ciąży, 

 104 – zaburzenia miesiączkowania, 

 92 – bóle podbrzusza, 

 38 – guzy, torbiele, polipy jajników oraz guzy i torbiele piersi, 

 12 – zapalenie piersi lub zakażenia układu moczowego, 

 7 – nowotwory jajnika, szyjki macicy, 

 3 – usunięcie tamponu, 

 2 – poronienia, 

 2 – gwałty.  

Na realizację zadania w 2019 r. Miasto przeznaczyło kwotę 1 120 000,00 zł.  

 Mobilny punkt pomocy medycznej 

Zadanie wdrożone po raz pierwszy w 2017 r. i kontynuowane w latach 2018-2019 w formie 

cotygodniowych kilkugodzinnych dyżurów ambulansu medycznego 

z zespołem specjalistów, którzy na terenie Poznania docierają bezpośrednio do miejsc 

pobytu osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym 

(w szczególności bezdomni, samotne osoby starsze), które wymagają wsparcia 

i pomocy medycznej. W ramach Punktu świadczone było doradztwo i pomoc medyczna, 

wstępna diagnoza stanów chorobowych i kierowanie do odpowiedniej placówki medycznej 

w przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji specjalistycznej/szpitalnej. 

Ambulans, w ramach pełnienia mobilnych dyżurów,  stacjonował przy poznańskich 

jadłodajniach, ogrzewalni, odwiedzał poznańskie koczowiska oraz inne miejsca 

niezamieszkałe np. pustostany, działki i altany. W 2019 r. z tej formy pomocy skorzystało 

ok. 400 osób. Realizatorem zadania była organizacja pozarządowa wybrana w drodze 

konkursu, która otrzymała od Miasta dotację na ten cel w  wys. 120 000,00 zł.  

 Punkt Opieki Farmaceutycznej 75+ 

W ramach intensywnie prowadzonej polityki senioralnej Miasta w październiku 2019 r. 

Miasto wdrożyło nowe zadanie publiczne pn. „Punkt Opieki Farmaceutycznej 

dla mieszkańców Poznania 75+”. Zadanie miało charakter pilotażowy i było realizowane 

przez Polskie Towarzystwo Gerontologiczne. W ramach uruchomionego na terenie 
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Poznania Punktu seniorzy w wieku 75 lat i powyżej, u których występował problem 

wielolekowości (tzn. którzy pobierali co najmniej 10 preparatów leczniczych dostępnych 

na receptę lub bez recepty)  mogli skorzystać ze specjalistycznych konsultacji 

farmaceutycznych, które były prowadzone 2 razy w tygodniu. Projekt cieszył się dużym 

zainteresowaniem seniorów. Do końca grudnia z oferty Punktu skorzystało 64 osoby.  

Na realizację zadania Miasto przeznaczyło środki w wys. 10 000,00 zł. 

 Organizacja wydarzeń prozdrowotnych 

Głównym celem tych wydarzeń była szeroko pojęta profilaktyka zdrowotna 

i promocja zdrowia, w tym zwiększenie dostępu do całkowicie bezpłatnych badań 

profilaktycznych, porad i konsultacji lekarskich, a także innych usług związanych 

ze zdrowiem. Wszystkie wydarzenia odbyły się z udziałem wielu podmiotów leczniczych, 

organizacji pozarządowych oraz instytucji działających w obszarze ochrony i promocji 

zdrowia, a także innych jednostek organizacyjnych Miasta, zaproszonych do współpracy. 

 Biała Sobota organizowana co roku w ramach obchodów „Światowego Dnia 

Chorego” odbyła się 9 lutego na terenie Katolickiej Szkoły Podstawowej  

przy ul. Głogowskiej. Osoby, które w tym dniu przybyły do szkoły, głównie 

seniorzy, mogły skorzystać m. in. z bogatej oferty badań profilaktycznych (takich 

jak np. Ekg, badanie słuchu, mammografia, badanie w kierunku osteoporozy, 

wideodermatoskopowe badanie skóry, badanie poziomu glukozy, cholesterolu 

i trójglicerydów, PSA, czy HCV) oraz skorzystać z konsultacji lekarzy specjalistów. 

Współorganizatorem wydarzenia była Caritas Archidiecezji Poznańskiej. 

 Białe Soboty na Rodzinnych Ogrodach Działkowych (ROD) to 5 kolejnych 

wydarzeń prozdrowotnych, które po raz pierwszy zorganizowano w 2019 r.  

jako poszerzenie oferty Białych Sobót dla mieszkańców Poznania. Wydarzenia 

odbyły się w okresie od czerwca do września na terenie poznańskich  ogrodów 

działkowych. Podczas wydarzeń były wykonywane liczne badania profilaktyczne, 

udzielane porady lekarskie z zakresu różnych dziedzin medycyny, konsultacje 

i instruktaże fizjoterapeutyczne, porady pielęgniarskie i pokazy z zakresu pierwszej 

pomocy. Dodatkowo można było  uzyskać  informacje na temat projektów 

realizowanych w Instytucie Żywienia Człowieka i Dietetyki, leczenia 

i ubezpieczenia w NFZ, kampanii informacyjnych skierowanych do pacjentów 

(NFZ w pigułce, warsztaty cukrowe CUKIER SZKODZI, e-recepty, internetowe 

konto pacjenta itd.), dotyczących uzależnienia alkoholowego i przemocy 
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w rodzinie. Była  też możliwość złożenia wniosków o Złotą Kartę Seniora, Kartę 

Rodziny 3+ czy umówienia wizyty w Poznańskim Centrum Świadczeń. Plenerowy 

charakter Białych Sobót na ROD  pozwolił  zorganizować strefę rodzinnych zabaw 

na świeżym powietrzu, wspólny taniec Diabadance  oraz  fachowy instruktaż Nordic 

Walking. 

 Cykl 6 wydarzeń o charakterze prozdrowotnym na MTP pn. „Lato zdrowe 

i międzypokoleniowe”  

 W 2019 r. odbyła się kolejna edycja cyklicznej imprezy organizowanej we współpracy 

z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, uzupełniająca ofertę wydarzeń 

o charakterze prozdrowotnym, organizowanych przez Miasto na rzecz mieszkańców 

Poznania. W okresie wakacyjnym kolejny raz postanowiono połączyć letni wypoczynek 

z działaniami profilaktycznymi i promującymi zdrowie oraz wspierającymi zdrowy styl 

życia. W okresie lipiec-sierpień odbyło się 6 tzw. Białych Śród, podczas których 

w godzinach 12:00–17:00 na terenie MTP czynna była strefa „Lato zdrowe 

i międzypokoleniowe”, gdzie kilkudziesięciu wystawców, którzy zgłosili swój udział 

w ramach swojej działalności, proponowali odwiedzającym bezpłatne porady lekarskie, 

konsultacje, pomiary i badania profilaktyczne, różnego rodzaju warsztaty prozdrowotne 

i rekreacyjne oraz działania edukacyjne. Oferta była przygotowana tak, aby mogły z niej 

skorzystać zarówno dzieci, jak i ich rodzice oraz dziadkowie. Z oferty skorzystało około 

2,5 tys. poznaniaków, z czego z samych porad i badań ok.700 osób. 

 Festyn Zdrowotny pn. „Poznań dla Zdrowia i Rodziny” 

 To plenerowe wydarzenie współorganizowane przez Miasto oraz Caritas Archidiecezji 

Poznańskiej od wielu już lat. W 2019 r. odbyło się 26 maja na terenie Ostrowa 

Tumskiego, w ramach Poznańskich Dni Rodziny. Festyn został zorganizowany w ścisłej 

współpracy z jednostkami miejskimi oraz licznymi organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami leczniczymi, które zapewniły szeroką gamę urozmaiconych działań 

z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia, a także wiele innych aktywności 

angażujących różne grupy wiekowe uczestników. Bogatą ofertę bezpłatnych usług 

medycznych uzupełniły liczne atrakcje, takie jak koncerty i występy na scenie, a także 

różne pokazy, warsztaty, gry i zabawy wokół sceny. 

VI. Działania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 

1. W 2019 roku na realizację miejskich programów przeciwdziałania 

i rozwiązywania problemów uzależnień Miasto Poznań przeznaczyło środki finansowe 
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w kwocie 16 422 934,00  zł, w tym na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 15 392 954,00 zł oraz na realizację 

Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - 1 030 000,00 zł. Zadania 

realizowały jednostki miejskie (oświatowe, sportowe, pomocy społecznej, szpitale, 

Komenda Miejska Policji, Straż Miejska), a także organizacje pozarządowe wybierane 

w trybie otwartych konkursów ofert oraz w pozakonkursowym trybie udzielania dotacji 

(tzw. małe granty), którym przekazano środki w kwocie 5 657 878,80 zł. 

 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

nakierunkowany był na: 

 propagowanie wiedzy i kompetencji oraz promocję adekwatnych postaw społecznych 

w obszarze zapobiegania uzależnieniom, 

 wdrażanie, realizowanie i upowszechnianie oferty programów profilaktycznych 

o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, 

 zapewnianie dostępności do specjalistycznych świadczeń, usług oraz interwencji 

podejmowanych w celu poprawy jakości życia osób z kręgu problemów uzależnień, 

 ograniczanie negatywnych dla zdrowia i życia rodzinnego oraz społecznego skutków 

ryzykownego i szkodliwego spożywania alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych, 

 doskonalenie systemu diagnozowania problemów uzależnień. 

Z kolei Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii obejmował głównie: 

 udzielanie wsparcia rodzinom, w których wystąpił problem narkomanii, 

 podnoszenie poziomu wiedzy mieszkańców Poznania w zakresie problemów 

związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, 

 zmniejszanie zainteresowania środkami psychoaktywnymi oraz dopalaczami wśród 

dzieci, młodzieży i młodych dorosłych poprzez realizację programów profilaktycznych 

oraz wspieranie oferty alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 

2. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania był realizatorem 

II edycji Projektu profilaktyczno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży pn. „Poznań 

uzależniony od profilaktyki”, adresowanego do uczniów poznańskich szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w wieku 13-19 lat. Głównym 

celem projektu było propagowanie świadomości konsekwencji nadużywania alkoholu, 

dopalaczy oraz narkotyków. Ideą projektu było zwiększenie wśród młodzieży 

zainteresowania sposobami blokowania chęci eksperymentowania z alkoholem 
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i ze środkami psychoaktywnymi poprzez wskazywanie alternatywnych sposobów 

reagowania na bodźce pozytywne np. taniec. Projekt składał się z kilku, wzajemnie 

ze sobą powiązanych etapów. Pierwszym było uczestnictwo w spektaklu „Footloose” 

Teatru Muzycznego w Poznaniu. Kolejnymi etapami były lekcje i spotkania, które 

odbywały się w szkołach: lekcja terapeutyczno-profilaktyczna, lekcja tańca, spotkanie 

uczniów z przedstawicielami Straży Miejskiej oraz Policji, a także podsumowująca 

projekt lekcja wychowawcza. Dodatkowym działaniem towarzyszącym był konkurs  

na najlepsze prace plastyczne o charakterze profilaktycznym. W projekcie wzięło udział 

48 poznańskich szkół, zgłaszając ponad 4.200 uczniów, czyli o ponad 1.500 więcej 

niż w pierwszej edycji. 

3. Zmiany w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Zarządzeniem NR 325/2019/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 29 marca 

2019 r. powołany został nowy skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Przewodniczącą została Pani Joanna Olenderek, Zastępca Dyrektora 

Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Ponadto, na mocy niniejszego zarządzenia 

nastąpiło przeorganizowanie struktury Komisji – powołano dwa zespoły problemowe: 

         - zespół ds. Leczenia i Profilaktyki Uzależnień, 

         - zespół ds. Kontroli Obrotu Napojami Alkoholowych. 

 Na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2019 roku Komisja przyjęła nowy regulamin 

określający zasady funkcjonowania oraz role poszczególnych osób/zespołów 

w funkcjonowaniu Komisji. 

VII. Działania na rzecz wspierania inicjatyw lokalnych 

 Tort Wolności: 

Początek  czerwca 2019 roku wiązał się ze świętowaniem trzydziestej rocznicy obrad 

Okrągłego Stołu. Podczas Poznańskich Dni Rodziny i Poznańskiej Parady Pokoleń można 

było międzypokoleniowo porozmawiać o historii i wolności. „Menu Wolności” było 

ogólnopolską akcją społeczną, wymyśloną przez dziennikarkę Katarzynę Bosacką, mająca 

na celu rozpropagowanie wśród wszystkich Polaków idei wspólnego i radosnego 

świętowania rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku, które przyniosły Polsce wolność. 

Nawiązując do idei wspólnego biesiadowania i rozmawiania o wolności, a jednocześnie 

tak charakterystycznego dla Poznania „chodzenia na słodkie”, 1. czerwca 2019 roku 

o godzinie 16:00 na placu Wolności stanął ogromny 89-kilogramowy Tort Wolności - 
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przygotowany przez najlepszych mistrzów cukiernictwa, kształtem przypominał obrys 

miasta z podziałem na dzielnice. 

VIII. Działania na rzecz wsparcia repatriantów i integracji cudzoziemców 

 Działania na rzecz repatriantów w 2019 r. 

Poznań zaprosił dwie rodziny z Kazachstanu, które otrzymały wyremontowane 

i wyposażone mieszkania z zasobu miejskiego. Dzieci z obydwu rodzin otrzymały miejsca 

w przedszkolach miejskich, a także wsparcie pracowników WZiSS 

i MOPR. We wrześniu Rada Miasta Poznania przyjęła Uchwałę w sprawie osiedlenia 

w Poznaniu repatriantów i ich rodzin. Określa ona formy, wysokość i tryb przyznawania 

pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin - zapraszanych przez Miasto Poznań 

do osiedlenia się w Poznaniu. W ramach tejże Uchwały zwiększono możliwość przyjęcia 

do pięciu rodzin repatriantów rocznie, a także uchwalono dwuletnie świadczenie na bieżące 

utrzymanie dla rodzin zaproszonych przez Miasto. Świadczeniem tym zostały objęte 

obydwie rodziny zaproszone w 2019 r. 

 Działania na rzecz cudzoziemców w 2019 r. 

W ramach otwartego konkursu ofert, Poznań przekazał 200 000 zł Fundacji Centrum 

Badań Migracyjnych na funkcjonowanie Migrant Info Point - punktu wsparcia 

dla cudzoziemców w ramach, którego mogli oni skorzystać z bezpłatnego doradztwa  

w sprawach urzędowych, z zakresu rynku zatrudnienia, porad prawnych, kursów języka 

polskiego, organizowano również zajęcia językowe dla dzieci rosyjskojęzycznych  

i polskojęzycznych. Fundacja Centrum Badań Migracyjnych również otrzymała 

dofinansowanie 10 000 zł (mały grant) na opracowanie podręcznika do nauki języka 

polskiego dla dzieci cudzoziemskich uczących się w poznańskich szkołach podstawowych. 

Podręcznik jest dostępny w internecie, dla wszystkich poznańskich nauczycieli,  

pod linkiem: http://migrant.poznan.pl/pl/. 

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty otrzymało 10 000 zł 

(mały grant) na przeprowadzenie cyklu spotkań z migrantami i lokalną społecznością. 

Podczas spotkań odbywających się w formie wywiadów z obcokrajowcami, którzy 

opanowali język polski na poziomie minimum średnio zaawansowanym, rozmawiano 

o trudnościach w nauce, barierach językowych, o tym na co przełożyła się dla nich 

znajomość języka  oraz o wielu innych aspektach życia cudzoziemców w Poznaniu. Urząd 

Miasta Poznania (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych) wraz Centrum Badań 

Migracyjnych oraz IOM Międzynarodową Organizacją ds. Migracji, złożył w otwartym 
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konkursie nr 12/2019 FAMI projekt pn. „#AKTYWATOR WLKP – Wsparcie integracji 

migrantów w województwie wielkopolskim” i decyzją  Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji otrzymał dofinansowanie.  Budżet całkowity projektu 

wynosi 3 145 834,20 PLN. Celem projektu jest przyczynienie się do ułatwienia integracji 

migrantów z krajów trzecich ze społeczeństwem polskim poprzez wsparcie migrantów 

i przygotowanie społeczeństwa polskiego do ich przyjęcia.  Migranci uzyskają wsparcie 

w postaci rzetelnej informacji na temat ich praw i obowiązków w Polsce, szkoleń orientacji 

kulturowej, lekcji języka polskiego, doradztwa zawodowego oraz wielojęzycznej aplikacji 

o kursach i zajęciach edukacyjnych, artystycznych, sportowych itp. dostępnych 

w ich okolicy. Termin realizacji projektu: kwiecień 2020 r.  - wrzesień 2022 r. 

IX. Działania w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi 

1. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania 

z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie za 2018 rok. 

 Realizując zapisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

opracowano sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Miasta Poznania 

z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok. W sprawozdaniu przedstawiono szczegółowe 

informacje dotyczące współpracy pozafinansowej i finansowej organizacji pozarządowych 

z Miastem Poznań za 2018 rok. Dokument zawiera m.in. podsumowanie współpracy 

finansowej, np.: 

 w 2018 roku ogłoszono 81 otwartych konkursów ofert w 20 obszarach działalności 

pożytku publicznego, na łączną kwotę 90.387.681,96 zł; 

 podpisano 342 umowy na realizację tzw. „małych grantów” (dotacje na zadania 

realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni, na kwotę nie większa niż 10.000,00 

zł), na łączną kwotę 2.175.720,11 zł.  

  W sprawozdaniu omówiona została współpraca pozafinansowa, np.: 

 działania na rzecz podnoszenia wiedzy, umiejętności i kompetencji przedstawicieli 

organizacji pozarządowych – 11 warsztatów/szkoleń/seminariów; 

 promocja działań realizowanych przez organizacje, m.in. poprzez udostępnianie 

nośników miejskich w ramach promocji wydarzeń; 

 realizacja wspólnych przedsięwzięć z organizacjami; 

 wspólne działania o charakterze rewitalizacyjnym.  
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Dokument został przedstawiony Radzie Miasta  Poznania podczas sesji 14 maja 2019 roku. 

Pełna treść sprawozdania znajduje się na stronie:  

 https://www.poznan.pl/mim/ngo/sprawozdania,p,16057,16060.html. 

2. Wypracowanie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania 

zOrganizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2020 rok. 

19 listopada 2019 roku Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę 

nr XIX/328/VIII/2019 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania 

z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 

rok. W wypracowanie Rocznego Programu włączyły się organizacje pozarządowe poprzez 

udział w spotkaniach dedykowanych temu zagadnieniu, w następujących terminach: 

 warsztaty dla przedstawicieli Komisji Dialogu Obywatelskiego działających  

przy Urzędzie Miasta Poznania poświęcone ewaluacji działalności Komisji 

Dialogu Obywatelskiego oraz omówienie prac nad zapisami do Rocznego 

Programu (6 czerwca 2019 roku); 

 spotkanie poświęcone wprowadzeniu do prac nad Rocznym Programem 

i omówieniu jego elementów oraz sposobu formułowania zapisów, zebranie 

potrzeb organizacji pozarządowych (13 czerwca 2019 roku); 

 spotkanie poświęcone wprowadzeniu do prac nad Rocznym Programem 

i omówieniu jego elementów oraz sposobu formułowania zapisów, zebranie 

potrzeb organizacji pozarządowych (11 lipca 2019 roku); 

 spotkanie poświęcone wprowadzeniu do prac nad Rocznym Programem 

i omówieniu jego elementów oraz sposobu formułowania zapisów, zebranie 

potrzeb organizacji pozarządowych (18 lipca 2019 roku). 

W okresie od 1 lipca do 29 lipca 2019 roku organizacje pozarządowe miały możliwość 

nadsyłania proponowanych zadań priorytetowych, które następnie zostały przekazane 

wydziałom merytorycznym. Poszczególne wydziały i biura Urzędu Miasta Poznania odnosiły 

się do propozycji priorytetowych zadań publicznych oraz przedstawiały priorytetowe zadania 

publiczne planowane do realizacji w 2020 roku. Od 30 września do 13 października 2019 roku 

na stronie internetowej Miasta Poznania trwały konsultacje społeczne projektu Rocznego 

Programu, zgodnie z uchwałą Nr LXXX/1201/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 
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2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Poznańską Radą 

Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje prowadzone były w formie: 

 zgłaszania uwag i opinii drogą elektroniczną na wskazany w ogłoszeniu adres; 

 przekazania projektu Programu do konsultacji ciałom doradczym 

  i konsultacyjnym. 

Do Urzędu wpłynęło 49 uwag zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, 

z których odrzucono 33, natomiast pozostałe uwzględniono w całości lub częściowo. 

3. Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym 

i opiniodawczym Prezydenta Miasta Poznania. W 2019 roku odbyły się trzy posiedzenia 

Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji. W trakcie spotkań 

poruszono następujące tematy: - 18. 02. 2019: 

a) Podsumowanie prac nad projektem "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

dla Miasta Poznania na lata 2019 - 2025" (18.02.2019); 

b) Prezentacja końcowego dokumentu dotyczącego: "Polityki lokalowej dla organizacji 

pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 

oraz przedsiębiorstw społecznych" (18.02.2019); 

c) Omówienie projektu: "Uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz 

organizacji i trybu działania Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

oraz prezentacja harmonogramu wyborów do PRDPP" (18.02.2019); 

d) Prezentacja strony internetowej pomocni-poznan.pl (11.03.2019); 

e) Kwestia wsparcia poznańskich rodzin w zapewnieniu opieki nad dziećmi podczas 

planowanego strajku nauczycieli (11.03.2019); 

f) Podsumowanie działań KDO w roku 2018 (11.03.2019); 

g) Prezentacja rekomendacji Zespołu roboczego ds. polityki lokalowej dot. dalszej pracy 

nad zasadami udostępniania zasobów lokalowych Miasta organizacjom pozarządowym 

(15.04.2019); 

h) Prezentacja założeń funduszu wkładów własnych (15.04.2019); 

i) Podsumowanie i rekomendacja dotycząca odpłatności za ocenę ofert 

w konkursach ogłaszanych przez Wydział Kultury (15.04.2019). 
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 W okresie od stycznia do kwietnia PRDPP podjęła następujące uchwały: 

 w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Poznańskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz harmonogramu wyborów do PRDPP 

(przyjęta 18 lutego 2019 r.); 

 w sprawie odpłatności dla członków komisji konkursowych jednostek organizacyjnych 

Urzędu Miasta Poznania (przyjęta 15 kwietnia 2019 roku). 

 15 kwietnia 2019 roku Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego V kadencji 

zakończyła swoją działalność.  

 Wybory do VI kadencji Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyły  

się 27 i 28 maja 2019 roku, w wyniku których wybrano 5. przedstawicieli organizacji 

pozarządowych. W 2019 roku odbyły się 3 posiedzenia nowo utworzonej Rady, która 

została powołana Zarządzeniem Nr 504/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 

13 czerwca  2019 r na okres 3 lat (2019-2022).  Podczas posiedzeń poruszono następujące 

tematy:  

a) prezentacja Pracowni Ekonomii Społecznej „Ładne rzeczy” (27.06.2019); 

b) podsumowanie konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania  

z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok (7.11.2019); 

c) prezentacja zasad współpracy między Wydziałem a KDO, na przykładzie współpracy 

Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP a Komisją Dialogu 

Obywatelskiego przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska (7.11.2019); 

d) dyskusja na temat zasad i formy pracy Rady (7.11.2019); 

e) prezentacja Młodzieżowego Strajku Klimatycznego (16.12.2019); 

f) prezentacja grupy Extinction Rebellion Polska (16.12.2019); 

g) sprawozdanie z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego działających przy 

Urzędzie Miasta Poznania (16.12.2019). 

4. Komisje dialogu obywatelskiego 

 Poznań jest jednym z nielicznych miast posiadających własną wypracowaną formułę ciał 

dialogu administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, które nazwane zostały 

komisjami dialogu obywatelskiego. Mogą one powstawać z inicjatywy 10 organizacji 

pozarządowych przy wydziałach, biurach lub pełnomocnikach funkcjonujących w Urzędzie 

Miasta Poznania. W 2019 roku, przy Urzędzie Miasta Poznania, funkcjonowało 6 Komisji 

Dialogu Obywatelskiego: 

 przy Wydziale Kultury, 
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 przy Wydziale Oświaty (zostało rozwiązane i ponownie zawiązane w 2019 r.), 

 przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska,  

 przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, 

 przy Pełnomocniczce ds. polityki równościowej (powstało w 2019 roku), 

 przy Pełnomocniczce ds. Osób z Niepełnosprawnościami. 

 Komisje, jako ciała inicjatywno-doradcze, zaopiniowały szereg projektów związanych 

z ich obszarem działań (w tym Roczny Program Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi), a także zapewniały ciągły kontakt pomiędzy miastem a organizacjami 

pozarządowymi. W posiedzeniach brały udział również osoby spoza gremium danej KDO, 

co zaowocowało pojawieniem się nowych inicjatyw i świeżym spojrzeniem na omawiane 

kwestie. W 2019  roku po raz pierwszy doszło do spotkań pomiędzy przedstawicielami 

różnych KDO, mających na celu poprawę i ujednolicenie metod działania. Pierwsze 

spotkanie miało formę warsztatów dla przewodniczących i urzędników opiekujących  

się poszczególnymi KDO. Drugie było spotkaniem dla wszystkich chętnych organizacji 

będących członkami KDO. Oba spotkania umożliwiły wymianę doświadczeń i nawiązanie 

dialogu pomiędzy osobami działającymi w różnych obszarach. 

5. Realizacja projektu „Zdrowe Wzmocnienie. Laboratoria Miejskie Lepszego 

Zdrowia dla Wszystkich w Regionie Morza Bałtyckiego – pobudzanie 

międzysektorowej współpracy na rzecz zdrowia i dobrobytu w miastach” 

W 2019 roku Miasto Poznań rozpoczęło realizację projektu "Heathy Boost" ("Zdrowe 

Wzmocnienie") współfinansowanego z Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego. 

Projekt łączy 14 partnerów z siedmiu krajów nadbałtyckich, a jego głównym zadaniem  

jest wypracowanie trwałego i skutecznego modelu współpracy międzysektorowej, która 

przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców (ich zdrowia i dobrobytu). W projekt 

zaangażowane są jednostki samorządu terytorialnego, a także uniwersytety i instytucje 

badawcze. Ich wspólna praca będzie się opierać na przeprowadzeniu samooceny 

aktualnego stanu relacji pomiędzy sektorami w miastach, która przyczyni  

się do wypracowanie modelu. Model ten będzie testowany w projektach pilotażowych 

przez partnerów z 7 miast, a ich ewaluacja pozwoli na stworzenie ostatecznej wersji 

modelu, który będzie mógł być wykorzystany dalszej w przyszłości. Partnerem Wiodącym 

jest Miasto Turku (Finlandia). Pozostali partnerzy projektu to: 

 Metropolia Uniwersytet Nauk Stosowanych, Helsinki, Finlandia 

 Miasto Helsinki, Finlandia 



341 

 

 Miasto Tartu, Estonia 

 Miasto Kowno, Litwa 

 Miasto Jelgava, Łotwa 

 Rada Regionu Vesterbotten, Szwecja 

 Miasto Poznań, Polska 

 Miasto Suwałki, Polska 

 Rosyjskie Stowarzyszenie Zdrowych Miast - Regiony Północno-Zachodniej Rosji 

 Instytut Medycyny Pracy Nofera, Departament Polityki Zdrowotnej, Polska 

 Uniwersytet Stradins w Rydze, Łotwa 

 Departament Zdrowia Publicznego, Litwa 

 Litewski Uniwersytet Nauk o Zdrowiu - Centrum Współpracy WHO ds. Zapobiegania 

i Kontroli Chorób Niezakaźnych, Litwa 

Zadania projektowe Miasta Poznania, poza bezpośrednią współpracą z partnerami podczas fazy 

wstępnej, skupiają się głównie na wdrożeniu modelu w jednym z pilotaży. Efektem trwałym 

ma być wypracowany, podczas warsztatów i spotkań z przedstawicielami II i III sektora, 

Wieloletni Program Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi. Wartość całkowita 

projektu: 2 534 507.85 EUR. Całkowite wydatki kwalifikowane (Miasto Poznań):  145 495.00 

EUR . Kwota dofinansowania z ERDF (Miasto Poznańi):  123 670,75 EUR (85% kosztów 

kwalifikowalnych). Wkład własny (Miasto Moznań): 21 824,25 EUR (15% kosztów 

kwalifikowanych). Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2019 r., termin zakończenia : 

30.06.2021 r. 

W 2019 roku w ramach projektu zrealizowano następujące działania: 

 1 warsztat dla przedstawicieli KDO 

 3 warsztaty konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi w sprawie zapisów 

Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

 spotkanie pomiędzy przedstawicielami NGO i biznesu w formie szybkiej randki 

 udział w comiesięcznych spotkaniach z partnerami na Skypie 

 udział w 4 spotkaniach partnerów: w Helsinkach, w Rydze i dwukrotnie w Kownie. 

6. Poznański Targ Dobra - IX Poznański Dzień Organizacji Pozarządowych 

i  I. Targi Ekonomii Społecznej 

14 września, w przestrzeni ulicy św. Marcin (między ul. Ratajczaka a ul. Kantaka) odbyła 

się kolejna edycja Poznańskiego Dnia Organizacji Pozarządowych. W tym roku 
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po raz pierwszy wydarzenie zostało połączone z Targami Ekonomii Społecznej. Impreza 

odbyła się pod hasłem – Poznański Targ Dobra. W trakcie wydarzenia mieszkańcy 

Poznania mieli okazję zapoznać się z działalnością blisko 60  organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów ekonomii społecznej. Przez cały dzień poznańskie organizacje 

pozarządowe prezentowały swoją ofertę zachęcając mieszkańców do włączenia  

się w ich działania. Uczestnicy wydarzenia byli świadkami m.in. pokazu mody marki 

„Klunkry Wielkpolskie”, czyli ładnych i użytecznych pamiątek produkowanych  

w Wielkopolsce przez firmy społeczne zatrudniające osoby w trudnej sytuacji życiowej. 

Dla mieszkańców przygotowano również liczne konkursy oraz dwie specjalne strefy: 

 Strefa Dziecka - najmłodsi poznaniacy mogli brać udział w miniolimpiadzie sportowej, 

skorzystać z fotobudki i nauczyć się modelowania balonów. 

 Strefa ekoNGO – mieszkańcy Poznania mogli wziąć udział w warsztatach dotyczących 

znaczenia drzew dla miasta, sposobów ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz technik 

palenia w piecach i kominkach.  

7. INICJATORY - IV edycja konkursu na Najlepszą Poznańską Inicjatywę 

Pozarządową  

Konkurs miał na celu wyłonienie najlepszych inicjatyw realizowanych na rzecz Miasta 

Poznania i jego mieszkańców w roku ubiegłym. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła 

Konkursowa wybrała i przyznała tytuł Inicjatora Roku w każdej z pięciu kategorii: 

edukacja, kultura, sport, środowisko, zdrowie. Dodatkową nagrodę, w kategorii Nagroda 

Mieszkańców, niezależnie od decyzji Kapituły Konkursu, przyznano w głosowaniu 

za pośrednictwem strony internetowej Miasta Poznania. W plebiscycie wzięło udział blisko 

4100 osób. Statuetki Inicjatorów wręczone zostały podczas gali, która odbyła się 15czerwca 

2019 roku w Teatrze Muzycznym. Dodatkowym podziękowaniem dla wszystkich 

laureatów i zaproszonych gości był spektakl „Rodzina Addamsów”. 

8. Elektroniczna platforma obsługi dotacji witkac.pl. 

Elektroniczna platforma obsługi dotacji www.witkac.pl wprowadzona została przez Miasto 

Poznań pod koniec 2016 roku. Jest to narzędzie ułatwiające współpracę finansową na linii 

JST – organizacje pozarządowe w obszarze udzielania i rozliczania dotacji na realizację 

zadań zlecanych przez Miasto. W 2019 roku funkcjonalność systemu była poszerzana 

i rozwijana, a użytkownicy systemu  na bieżąco otrzymywali wsparcie ze strony 

pracowników WZiSS. Narzędzie pozwala na szybsze procedowanie zadań zlecanych 

organizacjom pozarządowym. 
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9. XX edycja konkursu Poznański Wolontariusz Roku             

 Podczas uroczystej Gali, która odbyła się 29 listopada w Sali Ziemi, zaprezentowano 

zwycięzców 20-ej jubileuszowej edycji konkursu Poznański Wolontariusz Roku. Jego 

główną ideą jest promowanie postaw wolontaryjnych podejmowanych w 2019 roku 

na rzecz Poznania i jego mieszkańców. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono blisko 

50 osób oraz organizacji, którzy rywalizowali w sześciu kategoriach głównych. Dodatkowo 

po raz pierwszy została przyznana Nagroda Mieszkańców. Blisko 5000 osób oddało swoje 

głosy za pośrednictwem głosowanie internetowego na stronie Miasta Poznania. Laureaci 

konkursu Poznański Wolontariusz Roku 2019 zostali wybrani  przez Kapitułę Konkursową 

(sześć kategorii głównych) oraz mieszkańców. 

 Kategorie:           

 wolontariat pracowniczy, 

 wolontariat szkolny, 

 wolontariat zespołowy, 

 wolontariat młodzieżowy, 

 wolontariat senioralny, 

 wolontariat indywidualny.     

 nagroda mieszkańców 

 Podczas gali wręczono również Srebrną Pieczęć Miasta Poznania, które otrzymał 

pan Konrad Kołbik. Jest to wyróżnienie przyznawane osobom stanowiącym wzór 

tradycyjnych, poznańskich cnót, które w sposób wyjątkowy zaistniały w świadomości 

mieszkańców Poznania. Wyrazem podziękowania dla wolontariuszy zebranych w Sali 

Ziemi MTP był koncert Kayah. 

10. Pomocni Poznań 

Pod adresem pomocni-poznan.pl działa platforma pośrednictwa wolontariatu, której celem 

jest ułatwienie kontaktów pomiędzy wolontariuszami i poszukującymi ich organizacjami 

lub instytucjami. W 2019 roku platformę odwiedziło ponad 9000 osób, które mogły 

skorzystać z bogatej oferty przedstawionej przez organizacje pozarządowe poszukujące 

wolontariuszy. W ubiegłym roku 310 osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych  

i mieszkańców – zarejestrowało się by móc korzystać aktywnie jako użytkownicy platformy 

pomocni.poznan.pl. Platforma pośrednictwa wolontariatu jest również bazą informacji 

dotyczących wolontariatu, takich jak: przepisy prawne czy aktualnie realizowane przez 

wolontariuszy działania. 
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X. Działania w zakresie realizacji projektu ”wielkopolskie centrum ekonomii 

społecznej”. 

Partner wiodący: Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”. 

Partner: Miasto Poznań, zadanie w projekcie: Zwiększanie widoczności ES 

Najważniejsze działania w projekcie w 2019 r. 

1. Otwarcie Pracowni Ekonomii Społecznej „ładne rzeczy”, ul. Św. Marcin 57, Poznań 

10 lipca 2019r. 

2. Organizacja wizyty studyjnej dla przedstawicieli mediów, radnych 

i urzędników samorządowych.  

Celem wizyty studyjnej było poznanie specyfiki funkcjonowania podmiotów ekonomii 

społecznej oraz poznanie dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej w Poznaniu. 

Wizyta stanowiła inspirację do szukania rozwiązań i bodźców do rozwoju ekonomii 

społecznej w Poznaniu. Odwiedzone przedsiębiorstwa: 

 Brajl Punkt, Poznań - przedsiębiorstwo społeczne, które wspiera osoby 

z dysfunkcją wzroku ułatwiając im dostęp do nowoczesnych i tradycyjnych 

technologii. Tworzą je osoby niewidome lub słabowidzące. Brajl Punkt produkuje 

materiały w brajlu dla polskich i europejskich zleceniobiorców, prowadzi także 

szkolenia dla urzędów i osób niewidomych i niedowidzących; 

 Fundacja Niwa Edukacji i Rozwoju, Poznań - działająca od 2009 r. Prowadzi 

Centrum Edukacji Heweliusz, którego misją jest przybliżanie dzieciom i młodzieży 

różnych zawodów oraz wsparcie przy wyborze przyszłej ścieżki zawodowej. 

W swojej ofercie Fundacja ma warsztaty, zajęcia dla szkół i przedszkoli, cykle 

szkoleniowe. W 2019 r. Fundacja uruchomiła edukacyjne pokoje zagadek 

dla dzieci i młodzieży (do 20 osób). Zajmuje się także organizacją szkoleń oraz 

prowadzeniem badań ewaluacyjnych. 

 Spółdzielnia Socjalna Furia,  Poznań - to pierwsza spółdzielnia socjalna w Polsce 

wdrażająca innowacyjny model aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami 

ze spektrum autyzmu, oparty na ścisłej współpracy osób o różnym poziomie 

sprawności, którzy wspólnie realizują powierzone im zadania w zakresie produkcji 

i usług. Zajmuje się m.in. usługami krawieckimi, rękodziełem i tworzeniem 

unikalnych gadżetów. 
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3. Realizacja zajęć z ekonomii społecznej dla uczniów.  

Wybór operatora nastąpił w trybie otwartego konkursu ofert nr 67/2019. Podczas realizacji 

zadania publicznego zrealizowane zostały m.in. działania: realizacja 30 godzin zajęć 

dydaktycznych z przedsiębiorczości społecznej w trzech szkołach podstawowych 

w Poznaniu: w SP nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich, SP nr 83 im. Emilii 

Waśniewskiej „Łejery” oraz SP z oddziałami integracyjnymi nr 40 im. Mieszka I 

w Poznaniu. Zgodnie z założeniem w ramach zajęć zostały zrealizowane warsztaty 

zewnętrzne z przedsiębiorstwem społecznym z Poznania, poprowadziła je Spółdzielnia 

Socjalna Furia. Trzy z czterech warsztatów zewnętrznych zostały zrealizowane w Pracowni 

Ekonomii Społecznej Ładne Rzeczy, czwarte warsztaty zostały zrealizowane 

w Wielkopolskim Centrum Ekonomii Solidarnej prowadzonym przez Fundację Pomocy 

Wzajemnej Barka. W warsztatach łącznie wzięło udział blisko 150 osób, zleceniobiorca 

przeprowadził również wydarzenie towarzyszące Światowym Dniom Przedsiębiorczości 

obchodzonym w poznańskich szkołach między 18 i 24 listopada 2019 r. Był to pokaz filmu 

„Cudowny chłopak” połączony z dyskusją na temat solidarności i empatii wobec osób 

(uczniów i uczennic), którzy z różnych powodów znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. 

4. Spotkania grup networkingowych budujących partnerstwa międzysektorowe  

(biznes, samorząd, III sektor) na rzecz ES w Poznaniu.  

Wybór operatora nastąpił w trybie otwartego konkursu ofert nr 75/2019.  W ramach 

realizacji zadania przeprowadzono 4 spotkania dla organizacji pozarządowych 

promujących ekonomizację działań społecznych i edukujących w obszarze tworzenie 

przedsiębiorstw społecznych; 

 WARSZTAT 1. - (NIE)PEŁNOSPRAWNI W PRACY – czyli 

o możliwościach osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy, 

 WARSZTAT 2. - KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE, czyli jak współpracować 

z przedsiębiorstwami społecznymi, 

 WARSZTAT 3. - WŁĄCZ SIĘ W WOLONTARIAT, czyli o współpracy firm 

i organizacji społecznych na rzecz wolontariatu, 

 WARSZTAT 4. - DOBRY SĄSIAD, czyli partnerzy społeczni do współpracy 

z firmą 

5. Spotkania/szkolenia/seminaria dla organizacji pozarządowych promujących 

ekonomizację działań społecznych i edukujących w obszarze tworzenie 
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przedsiębiorstw społecznych. Wybór operatora nastąpił w trybie otwartego konkursu 

ofert nr 62/2019. 

Warsztaty zostały przeprowadzone przez różnorodne podmioty ekonomii społecznej: 

Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa Kasztelania Ostrowska, Fundację Animatornia, 

Fundację ORCHidea, Spółdzielnię Socjalną Wspólny Stół, Stowarzyszenie Pogotowie 

Społeczne, Spółdzielnię Socjalną Furia, Spółkę z o. o. Beatit. 

6. Poznańskie Dni Organizacji Pozarządowych i Targ  Podmiotów Ekonomii 

Społecznej  w Poznaniu tzw. Targ Dobra,  promujący lokalne podmioty  

ES i ich działania.  

Targ odbył się we wrześniu na ul. Św. Marcin. Była to doskonała okazja, by poznać 

lokalnych społeczników, wolontariuszy i inne osoby zaangażowane w działania na rzecz 

miasta i mieszkańców. Nazwa wydarzenia nawiązywała do wyjątkowo popularnych 

w Poznaniu ryneczków i targowisk, a także do Międzynarodowych Targów Poznańskich, 

które stanowią wizytówkę naszego miasta. Targi i wymiana dóbr kojarzy się z czymś 

komercyjnym – z produktami i usługami mającymi określoną wartość. Targ Dobra 

podkreślił z jednej strony faktyczną – policzalną – wartość pracy, którą wykonują 

organizacje pozarządowe, a z drugiej strony ukazał wartość dodaną, którą jest czynienie 

dobra na rzecz innych. W czasie Targu odbyły się się różnorakie pokazy, warsztaty 

i spotkania. 

7. Kampania promujące Ekonomię Społeczną w Poznaniu; (kampania promująca ideę 

ekonomii społecznej z wykorzystaniem m.in. mediów społecznościowych 

i klasycznych (radio, TV, media papierowe) – Kampania promująca Targ Dobra oraz 

zakup prezentów społecznie odpowiedzialnych - Dobry prezent cieszy 3 razy. 

8. Publikacja dotycząca zakupu usług od przedsiębiorstw ekonomii społecznej – Kupuj 

odpowiedzialnie. 

9. Dyżury konsultantów biznesowych Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii 

Solidarnej ( pomoc przy zakładaniu podmiotu ekonomii społecznej, dofinansowanie 

na nowe miejsca pracy itp.). 

10. Szkolenia dla podmiotów ekonomii społecznej: jak pozyskiwać zlecenia od Urzędu 

Miasta Poznania ( zapytania ofertowe, udział w przetargach itp.). 

11. Współorganizacja wydarzeń w ramach Poznańskiego Tygodnia Tolerancji oraz 

Tygodnia Przedsiębiorczości Społecznej. 
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XI. Działania na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
W obszarze Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zrealizowano następujące 

działania, na które przeznaczono 650 000,00 zł zgodnie z rozstrzygniętym konkursem 

ogłoszonym na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie: 

1. Pomoc na rzecz rodzin i dzieci miedzy innymi poprzez działania wolontaryjne 

w poznańskich rodzinach, rozwój edukację małego dziecka. (Zawarto 4 umowy 

na realizację zadania). 

2. Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej dla rodzin mających 

trudności w wypełnianiu swoich zadań. (Zawarto 5 umowy na realizację zadania). 

3. Pomoc w ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci (Zawarto 4 umów na realizacje 

zadania). 

W 2019 roku realizowano działania w placówkach wsparcia dziennego na które przeznaczono 

288 885,00 zł w ramach zdań: 

1. Zapewnienie pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego prowadzonych 

w formie pracy podwórkowej poprzez wychowawcę, w tym między innymi działania 

w zakresie streetworkingu. (Zawarto 1 umowy na realizacje zadania). 

2. Zapewnienie pomocy dzieciom w ramach wsparcia dziennego prowadzonych 

w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk 

wychowawczych (Zawarto 5 umowy na realizacje zadania). 

W 2019 r. ogłoszono 2 konkursy na realizację zadań w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu 

pieczy zastępczej” na rzecz społeczności Rad Osiedli. W wyniku konkursu podpisano 7 umów 

dotacyjnych na łączną kwotę: 101 500,00 zł. Zawartych zostało 11 umów na „małe granty” 

z organizacjami pozarządowymi rekomendowanymi przez Rady Osiedla, na realizację zadań 

w obszarze wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej m.in. na:  

 zapewnienie środowiskowego wsparcia rodzinom poprzez organizację spotkań 

świątecznych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych; 

 zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej 

poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego; 

 organizacja półkolonii letnich dla dzieci. 

Łączna kwota przyznana w ramach „małych grantów” wyniosła: 55 900,00 zł. 
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Ogłoszono 1 konkurs na zadanie pt.: Zapewnienie wsparcia dzieciom poprzez prowadzenie 

na terenie Miasta Poznania placówek opiekuńczo – wychowawczych łączących zadania 

placówek typu socjalizacyjnego i typu interwencyjnego, którego termin realizacji obejmuje 

okres od 1 stycznia 2019 do 31 marca 2020 r. Na realizację w/w zadania przeznaczono łączną 

kwotę 4 317 106,00 zł (kwota przeznaczona na realizację zadania w 2019 r. wynosiła 

4 453 685,00 zł, na 2020r. w miesiącach od stycznia do marca przeznaczono kwotę 

w wysokości 863 421,00 zł) 

Ponadto Miasto Poznań mając na uwadze przepisy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. z 2018.998) 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej podjęło działania w obszarze instytucjonalnej 

pieczy zastępczej zmierzające do spełnienia wymagań ustawodawcy w zakresie zapewnienia 

opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. W ramach 

etapowego osiągania standardu opieki wychowania w marcu 2019 roku nastąpiła zmiana 

funkcjonujących siedzib niektórych poznańskich placówek, w związku z powyższym  

przy zbiegu ulic Umultowska/Sarmacka/Aragońska powstał zespół placówek opiekuńczo- 

wychowawczych, typu socjalizacyjnego i interwencyjnego, których zadaniem jest całodobowa 

opieka nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej w rodzinie (wcześniej placówki 

te funkcjonowały przy ul. Wojska Polskiego 53). Opieką i wychowanie zostały objęte dzieci, 

których rodzice  całkowicie lub częściowo pozbawieni są władzy rodzicielskiej, a dla których 

nie znaleziono rodzinnej formy opieki zastępczej 

Zadania i działania placówek wynikają z obowiązku zapewnienia dzieciom wszechstronnej 

opieki i wychowania, zaspokojenia ich wszelkich potrzeb przy jednoczesnym niwelowaniu 

deficytów rozwojowych, społecznych, edukacyjnych;  trudności wynikających z przeżywanych 

traum, doświadczanej przemocy w rodzinie, zaniedbań, alkoholizmu, porzucenia przez rodzica 

czy opiekuna, a także często odrzucenia przez środowisko szkolne. 

XII. Działania na rzecz polityki równościowej 

Od 16 czerwca 2019 r. w strukturach wydziału funkcjonuje stanowisko Pełnomocniczki 

Prezydenta ds. polityki równościowej, w związku z powyższym realizowane są następujące 

działania: 

 Powołanie i działalność Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniczce 

Prezydenta ds. polityki równościowej złożonej z 17 organizacji pozarządowych 

działających w obszarze tematycznym. 
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 Organizacja otwartych konkursów ofert  w obszarze upowszechniania i ochrony 

wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 

wspomagających rozwój demokracji na działania: 

- działania edukacyjne i/lub zwiększające świadomość w temacie grup i osób narażonych 

na dyskryminację i wykluczenie, 

- pilotażowe systemy wsparcia osób i grup narażonych na łamanie praw człowieka, 

- wypracowanie modelu działań edukacyjnych dla poznańskich szkół w obszarze 

profilaktyki i przeciwdziałania dyskryminacji/wykluczenia dzieci i młodzieży oraz 

przemocy rówieśniczej, motywowanej stereotypami i uprzedzeniami. 

 Nabór ofert w trybie art. 19 a mających na celu: 

- wzmocnienie i upowszechnienie praw osób ze specjalnymi potrzebami do edukacji 

wyższej, 

- profilaktyka i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, 

- popularyzacja działań na rzecz równości i różnorodności w ramach Tygodnia 

Tolerancji, 

- poprawa dostępu do specjalistycznej pomocy prawnej dla osób LGBT+, 

- poprawa dostępu do pomocy psychologicznej dla osób LGBT+ i ich rodzin. 

 Podpisanie 19 umów dotacyjnych na łączną kwotę 234 400 zł. 

 Organizacja I Poznańskiego Tygodnia Tolerancji „Miasto Równo=różności”. 

 Działalność interwencyjno-wspierająca dla osób zagrożonych 

dyskryminacją/dyskryminowanych.  

XIII. Inwestycje 

1. ZSS/P/002 - Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie 

właściwej infrastruktury technicznej szpitala 

W 2019 r. na podstawie umowy dotacji przekazano Szpitalowi środki finansowe 

na dostosowanie infrastruktury technicznej Szpitala, w tym na modernizacje, remonty, 

wymiany drzwi, sufitów podwieszanych. Łączna wartość wydatkowanych środków 

wyniosła: 1.457.164,00 zł. 

2. ZSS/P/003 - Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy 

inwestycyjne  

W 2019 r. na podstawie umowy dotacji przekazano Szpitalowi środki finansowe 

w wysokości 3.685.155,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu: aparatu 

echokardiograficzny na potrzeby Oddziału Kardiochirurgii,  sternotomu na potrzeby 
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Oddziału Kardiochirurgii, aparatu do operacji zaćmy na potrzeby Oddziału Okulistyki, 

angiografu na potrzeby Pracowni Serca, myjkodezynfekatora na potrzeby IOM, systemu 

mikrofalowej ablacji tkanek na potrzeby oddziałów chirurgicznych, defibrylatora 

na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej. 

3. ZSS/P/008 - Rozbudowa Hospicjum Palium 

W 2019 r. Miasto wsparło Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego dotacją w wysokości 

200.000,00 zł, która została przeznaczona na prace związane z rozbudową Hospicjum 

Palium: dokumentację kosztorysową zbiornika rezerwowego wody pitnej, wykonanie robót 

budowlanych wraz z dostawą i montażem zbiornika wody, świadczenie usługi inspektora 

nadzoru nad realizacją inwestycji (zbiornik wody). 

4. ZSS/P/009 - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - 

rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe 

skrzydło 

W 2019 r. na podstawie umowy dotacji przekazano Zakładowi środki w wysokości 

13.000,00 zł na przygotowanie postępowania przetargowego oraz usługę inwestorstwa 

zastępczego   

5. ZSS/P/011 – Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych 

W 2019 r. zakończona została realizacja zdania inwestycyjnego pn. „Standaryzacja 

placówek opiekuńczo-wychowawczych” w zakresie budynków zlokalizowanych przy 

ul. Pamiątkowej - we wrześniu 2019 r. Inwestor, Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., 

przekazał inwestycje Dysponentowi – Miastu Poznań.  

6. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS ZSS/P/012 

W 2019 r. spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. pełniąca rolę inwestora 

zastępczego, rozpoczęła realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dom Pomocy Społecznej 

przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS ZSS/P/012”. Łączna wartość zabezpieczonych 

środków na realizację zadania to: 46.792.570,00 zł. Planowany termin zakończenia 

realizacji: grudzień 2021 r. 

7. ZSS/P/018 - Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne 

W 2019 r. na podstawie umowy dotacji przekazano Szpitalowi środki finansowe 

w wysokości 5.270.120,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu:  

cyfrowego aparatu rentgenowskiego z torem wizyjnym do radiografii i fluoroskopii, 

mobilnego aparatu RTG cyfrowy, aparatu RTG cyfrowy do zdjęć płócnokostnych, stacji 

diagnostyczne, klinicznego cyfrowego aparatu ultrasonograficznego z trzema głowicami, 
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tomografu komputerowego na potrzeby Pracowni Diagnostyki Obrazowej, 

videolaryngoskopu intubacyjnego, sprężarki śrubowo-zespołowej na potrzeby centralnego 

zaopatrywania bloku operacyjnego i gabinetów zabiegowych w sprężone powietrze, 

scentralizowaneg systemu MONAKO (I) na potrzeby monitorowania i nadzoru 

okołoporodowego, koblacje wspomagającą chirurgię bezdechu sennego i chrapania, myjkę 

do obuwia na potrzeby bloku operacyjnego, narzędzi laryngologicznych, centralnego 

systemu monitorowania i nadzoru okołoporodowego MONACO (II), 4 kardiotokografów 

(patologia ciąży), głowicy USG endowaginalnej (patologia ciąży), polisomnografu, lasera 

do rozbijania kamieni w śliniankach, respiratora na potrzeby Oddziału Intensywnej Opieki 

Medycznej, zestawu narzędzi laparoskopowych na potrzeby Oddziału Chirurgii, 

kardiotokografu dla Izby Przyjęć Położniczo-Ginekologicznej, wózka do mycia narzędzi 

na potrzeby Centralnej Sterylizacji. 

8. ZSS/P/024 - Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakupy 

inwestycyjne 

W 2019 r. na podstawie umowy dotacji przekazano Ośrodkowi środki finansowe 

w wysokości 746.268,60 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu: stanowiska 

do przeprowadzania prób wysiłkowych na potrzeby poradni kardiologicznej, systemów 

holterowskich z oprogramowaniem na potrzeby poradni kardiologicznej, defibrylatora 

na potrzeby poradni kardiologicznej, wyposażenia sterylizatornii, aparatów EKG, 

wyposażenia poradni okulistycznej, EEG na potrzeby poradni neurologicznej, aparatu USG 

dla poradni chirurgii naczyniowej, aparat USG dla poradni kardiologicznej, głowicę 

urologiczną rektalną. 

9. ZSS/P/025 - Zakład Opiekuńczo Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - 

modernizacje 

W 2019 r. na podstawie umowy dotacji przekazano Zakładowi środki finansowe 

w wysokości 300.000,00 z przeznaczeniem na przygotowanie postępowania 

przetargowego, modernizację sprzętu komputerowego i oprogramowania, modernizację 

pomieszczeń serwerowni oraz dostawę, montaż i konfigurację systemu zewnętrznego 

i wewnętrznego. 

10. ZSS/P/049 - Szpital Kliniczny im. W. Degi - zakupy inwestycyjne 

W 2019 r. Miasto wsparło Szpital dotacją w wysokości 600.000,00 zł, która została 

przeznaczona na zakup urządzenia do rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym oraz 
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scoliosanu (system do oceny skoliozy z zastosowaniem obrazowania ultradźwiękowego 

3 – D). 

11. ZSS/P/056 - Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego - Katedra i Klinika 

Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej - zakupy inwestycyjne 

W 2019 r. Miasto wsparło Szpital dotacją w wysokości 650.936,57 zł, która została 

przeznaczona na zakup egzoskopu. 

12. ZSS/P/059 - Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy 

inwestycyjne  

W 2019 r. na podstawie umowy dotacji przekazano Szpitalowi środki finansowe 

w wysokości 2.513.401,00 zł na zakup sprzętu medycznego.  

13. ZSS/P/060 - Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne  

W 2019 r. na podstawie umowy dotacji przekazano Szpitalowi środki finansowe 

w wysokości 1.831.995,00 zł na zakup sprzętu medycznego.  

14. ZSS/P/061 - Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakupy 

inwestycyjne  

W 2019 r. na podstawie umowy dotacji przekazano Ośrodkowi środki finansowe 

w wysokości 621.314,00 zł na zakup sprzętu medycznego.  

15. ZSS/P/062 - Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego - Rozbudowa obiektu 

przy ul. Szamarzewskiego 82/84 w Poznaniu - Oddział Okulistyki wraz 

z Blokiem Operacyjnym i Poradniami Okulistycznymi 

W 2019 r. Miasto wsparło Szpital dotacją w wysokości 3.000.000,00 zł, która została 

przeznaczona na wykonanie robót instalacyjnych: wod-kan., gazowych, elektrycznych 

na Oddziale Okulistyki przy ul. Szamarzewskiego 82/84 w Szpitalu Klinicznym 

Przemienienia Pańskiego.  

XIV. Kontrole przeprowadzone przez WZiSS 

1. Kontrole przeprowadzone w jednostkach nadzorowanych przez Wydział: 24 kontrole 

planowe i 4 kontrole doraźne. 

2. Kontrole realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom: 

30 kontroli planowych i 2 kontrole doraźne. 

3. Kontrole warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

w żłobkach niepublicznych, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów: 74 kontrole 

planowe i 3 kontrole doraźne. 
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Miejska Pracownia Urbanistyczna 
 Przeprowadzono 40 konsultacji społecznych dotyczących następujących projektów mpzp: 

 07.01.2019 r. mpzp "W rejonie ulic Ułańskiej i  Grunwaldzkiej" w Poznaniu – II etap, 

 10.01.2019 r. mpzp dla terenów w rejonie ulicy Kolorowej w Poznaniu – II konsultacje, 

 04.03.2019 r. mpzp dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu - rejon ulic 

Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego – I konsultacje, 

 05.03.2019 r. mpzp "Brama Zachodnia - Centrum" w Poznaniu – I konsultacje, 

 07.03.2019 r. mpzp "W rejonie ulic Serbska, Murawa, Słowiańska i Naramowicka"  

w Poznaniu – I konsultacje, 

 11.03.2019 r. mpzp dla obszaru  w rejonie ulic Naramowickiej i Karpia –  

I konsultacje, 

 11.03.2019 r. mpzp dla obszaru w rejonie ulicy Karpia - część wschodnia –  

I konsultacje, 

 12.03.2019 r. mpzp Osiedle Zwycięstwa w rejonie ul. Księcia Mieszka I 

oraz ul. Połabskiej w Poznaniu – I konsultacje, 

 21.03.2019 r. mpzp "Stare Miasto" w Poznaniu – I konsultacje, 

 26.03.2019 r. mpzp "W rejonie ulic Krzywoustego i Rudzkiej" w Poznaniu  

– I konsultacje, 

 09.04.2019 r. mpzp  "Rejon ulicy W. Majakowskiego" w Poznaniu – II konsultacje, 

 24.04.2019 r. mpzp "W rejonie Zagórza" w Poznaniu – I konsultacje, 

 25.04.2019 r. mpzp "Osiedle Jana III Sobieskiego" w Poznaniu – II konsultacje, 

 06.05.2019 r. mpzp "W rejonie Pasażu Apollo" w Poznaniu – II konsultacje, 

 06.05.2019 r. mpzp "Plac Wiosny Ludów - ulica Wysoka" w Poznaniu– II konsultacje, 

 20.05.2019 r. mpzp  "Darzybór" w Poznaniu – I konsultacje, 

 30.05.2019 r. mpzp  "Podolany Południe" w Poznaniu – II konsultacje, 

 06.06.2019 r. mpzp  "Smochowice-Sianowska" – część A w Poznaniu – I konsultacje, 

 10.06.2019 r. mpzp dla obszaru  "Węzeł Górczyn" w Poznaniu – I konsultacje, 

 17.06.2019 r. mpzp  "W rejonie ulicy Gronowej" w Poznaniu – I konsultacje, 

 19.06.2019 r. mpzp  " Osiedle Polan " w Poznaniu – II konsultacje, 

 24.06.2019 r. mpzp  obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" część Umultowo – 

ul. Bożydara część A w Poznaniu – II konsultacje, 

 25.06.2019 r. mpzp  w rejonie ulicy Jasna Rola - część A w Poznaniu – II konsultacje, 
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 27.06.2019 r. mpzp  "Łacina - Południe - część A" w Poznaniu – II konsultacje, 

 04.07.2019 r. mpzp  dla terenów w rejonie ulic Pastelowej i Bułgarskiej" w Poznaniu – 

II konsultacje, 

 04.09.2019 r. mpzp "W rejonie Zagórza" w Poznaniu – II konsultacje, 

 09.09.2019 r. mpzp  "W rejonie ulicy Wrzesińskiej" w Poznaniu – I konsultacje, 

 11.09.2019 r. mpzp  „W rejonie ulicy Liliowej w Poznaniu” – I konsultacje, 

 12.09.2019 r. mpzp  "Dolina Bogdanki" - w rejonie ulicy Beskidzkiej w Poznaniu  

– I konsultacje, 

 25.09.2019 r. mpzp "Park im. J.H. Dąbrowskiego" w Poznaniu – II konsultacje, 

 26.09.2019 r. mpzp "Osiedle Przyjaźni - część północna" w Poznaniu – I konsultacje, 

 10.10.2019 r. mpzp w rejonie ulic Drewlańskiej i Umultowskiej w Poznaniu –  

II konsultacje, 

 14.10.2019 r. mpzp  "Osiedle Kwiatowe" - część B w Poznaniu – II konsultacje, 

 22.10.2019 r. mpzp dla terenów w rejonie ulic Kościerzyńskiej i Sianowskiej  

w Poznaniu – II konsultacje, 

 24.10.2019 r. mpzp "W rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Ratajczaka  

i Kościuszki" – I konsultacje, 

 14.11.2019 r. mpzp dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu - rejon ulic 

Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego – II konsultacje, 

 21.11.2019 r. mpzp Osiedle Zwycięstwa w rejonie ul. Księcia Mieszka I oraz 

ul. Połabskiej w Poznaniu – II konsultacje, 

 26.11.2019 r. mpzp  obszaru „Morasko – Radojewo – Umultowo” dla klina zieleni  

w rejonie ulicy Okolewo w Poznaniu – II konsultacje, 

 10.12.2019 r. mpzp "Umultowo Wschód" w Poznaniu – I konsultacje, 

 12.12.2019 r. mpzp "Rejon ulic Hetmańskiej i Góreckiej" w Poznaniu – II konsultacje. 

 Wyłożono do publicznego wglądu 30 projektów mpzp:  

 od 13.12.2018 r. do 18.01.2019 r. mpzp dla obszaru w rejonie ul. Unii Lubelskiej  

w Poznaniu, 

 od 14.12.2018 r. do 17.01.2019 r. mpzp "Rejon ulicy Gościnnej" w Poznaniu, 

 od 25.01. do 22.02.2019 r. mpzp "Osiedle Warszawskie - część północna A"  

w Poznaniu, 

 od 08.04. do 09.05.2019 r. mpzp "Łacina - Południe - część B" w Poznaniu, 
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 od 08.04. do 09.05.2019 r. mpzp dla terenów w rejonie ulic Wieruszowskiej, 

Miśnieńskiej, Żmigrodzkiej - część A w Poznaniu, 

 od 16.04. do 17.05.2019 r. mpzp obszaru „Morasko-Radojewo-Umultowo”  klin zieleni 

w rejonie ul. F. Jaśkowiaka w Poznaniu, 

 od 18.04. do 21.05.2019 r. mpzp "W rejonie ulic Solna - Działowa" w Poznaniu, 

 od 26.04. do 28.05.2019 r. mpzp "W rejonie Parku im. Jana Pawła II" w Poznaniu, 

 od 11.06. do 10.07.2019 r. mpzp " W rejonie placu Bernardyńskiego" w Poznaniu, 

 od 11.06. do 10.07.2019 r. mpzp "W rejonie ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej"  

w Poznaniu, 

 od 01.08. do 30.08.2019 r. mpzp "Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna"  

B w Poznaniu, 

 od 12.07. do 09.08.2019 r. mpzp dla terenów w rejonie ulic Wieruszowskiej, 

Miśnieńskiej, Żmigrodzkiej -częśc A w Poznaniu, 

 od 08.08. do 06.09.2019 r. mpzp "W rejonie ulic Winogrady i Księcia Mieszka I"  

w Poznaniu, 

 od 14.08. do 13.09.2019 r. mpzp dla terenów w rejonie ulic Piątkowskiej i Juraszów  

w Poznaniu - część B1, 

 od 20.08. do 17.09.2019 r. mpzp "Międzynarodowe Targi Poznańskie" w Poznaniu, 

 od 21.08. do 19.09.2019 r. mpzp "Rejon ulicy T. Mateckiego" - część A w Poznaniu, 

 od 23.08. do 20.09.2019 r. mpzp "W rejonie ulicy Berdychowo" w Poznaniu, 

 od 30.08 do 27.09.2019 r. Mpzp dla terenów w rejonie ulicy Kolorowej w Poznaniu, 

 od 02.09. do 30.09.2019 r. mpzp "W rejonie mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki 

Warty" w Poznaniu, 

 od 12.09. do 10.10.2019 r. mpzp "W rejonie ulic Chojnickiej i Psarskie" w Poznaniu, 

 od 23.09. do 21.10.2019 r. mpzp "Rejon ulicy Mieleszyńskiej" w Poznaniu, 

 od 15.10. do 14.11.2019 r. mpzp dla terenów w rejonie ulic Wieruszowskiej, 

Miśnieńskiej, Żmigrodzkiej - część A w Poznaniu, 

 od 29.10. do 05.12.2019 r. mpzp "Plac Wiosny Ludów - ulica Wysoka" w Poznaniu, 

 od 29.10. do 05.12.2019 r. mpzp "W rejonie Pasażu Apollo" w Poznaniu, 

 od 12.11. do 10.12.2019 r. mpzp dla terenów w rejonie ulic Mrowińskiej i Prusimskiej 

w Poznaniu, 
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 od 20.11. do 19.12.2019 r. mpzp "Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna B"  

w Poznaniu, 

 od 28.11.2019 r. do 03.01.2020 r. mpzp dla terenów w rejonie ulicy Kolorowej  

w Poznaniu, 

 od 19.12.2019 r. do 23.01.2020 r. mpzp obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo"  

w rejonie Strumienia Różanego i ul. Bożydara w Poznaniu, 

 od 19.12.2019 r. do 23.01.2020 r. mpzp "Rejon zabudowy przy ulicy Daszewickiej"  

w Poznaniu, 

 od 19.12.2019 r. do 23.01.2020 r. mpzp "Osiedle Polan" w Poznaniu. 

 Przeprowadzono 25 dyskusji publicznych nad rozwiązaniami przyjętymi  

w projektach mpzp: 

 08.01.2019 r. mpzp dla obszaru w rejonie ul. Unii Lubelskiej  w Poznaniu, 

 06.02.2019 r. mpzp „Osiedle Warszawskie - część północna A” w Poznaniu, 

 10.04.2019 r. mpzp "Łacina - Południe - część B" w Poznaniu, 

 15.04.2019 r. mpzp dla terenów w rejonie ulic Wieruszowskiej, Miśnieńskiej, 

Żmigrodzkiej - część A w Poznaniu, 

 29.04.2019 r. mpzp  "W rejonie Parku im. Jana Pawła II" w Poznaniu, 

 30.04.2019 r. mpzp obszaru „Morasko-Radojewo-Umultowo”  klin zieleni w rejonie 

ul. F . Jaśkowiaka w Poznaniu, 

 08.05.2019 r. mpzp "W rejonie ulic Solna - Działowa" w Poznaniu, 

 11.06.2019 r. mpzp "W rejonie ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej" w Poznaniu, 

 13.06.2019 r. mpzp " W rejonie placu Bernardyńskiego" w Poznaniu, 

 23.07.2019 r. mpzp dla terenów w rejonie ulic Wieruszowskiej, Miśnieńskiej, 

Żmigrodzkiej -częśc A w Poznaniu,   

 06.08.2019 r. mpzp "Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna" B w Poznaniu, 

 13.08.2019 r. mpzp "W rejonie ulic Winogrady i Księcia Mieszka I" w Poznaniu, 

 27.08.2019 r. mpzp "W rejonie ulicy Berdychowo" w Poznaniu, 

 29.08.2019 r. mpzp dla terenów w rejonie ulic Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu - 

część B1, 

 02.09.2019 r. mpzp "W rejonie mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty"  

w Poznaniu, 

 09.09.2019 r. mpzp "Międzynarodowe Targi Poznańskie" w Poznaniu, 
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 10.09.2019 r. mpzp "Rejon ulicy T. Mateckiego" - część A w Poznaniu, 

 16.09.2019 r. mpzp "W rejonie ulic Chojnickiej i Psarskie" w Poznaniu, 

 17.09.2019 r. mpzp dla terenów w rejonie ulicy Kolorowej w Poznaniu, 

 16.10.2019 r. mpzp "Rejon ulicy Mieleszyńskiej" w Poznaniu, 

 23.10.2019 r. mpzp dla terenów w rejonie ulic Wieruszowskiej, Miśnieńskiej, 

Żmigrodzkiej - część A w Poznaniu, 

 25.11.2019 r. mpzp "W rejonie Pasażu Apollo" w Poznaniu, 

 25.11.2019 r. mpzp "Plac Wiosny Ludów - ulica Wysoka" w Poznaniu, 

 02.12.2019 r. mpzp dla terenów w rejonie ulic Mrowińskiej i Prusimskiej w Poznaniu, 

 19.12.2019 r. mpzp "Rejon zabudowy przy ulicy Daszewickiej" w Poznaniu. 

 Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  

19 uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

 mpzp dla terenu w rejonie ulic Cmentarnej i Grunwaldzkiej w Poznaniu (Rocznik 2019, 

poz.933 z dnia 24.01.2019 r.); 

 mpzp obszaru „Morasko-Radojewo-Umultowo” rejon ul. Lewandowskiego część  

A w Poznaniu (Rocznik 2019, poz. 941 z dnia 24.01.2019 r.); 

 mpzp dla terenu w rejonie ulic Półwiejskiej, Krysiewicza i Ogrodowej w Poznaniu 

(Rocznik 2019, poz. 932 z dnia 24.01.2019 r.), 

 mpzp dla terenu przy ul. Wieruszowskiej w Poznaniu (Rocznik 2019, poz. 2144 z dnia 

26.02.2019 r.), 

 mpzp "Jeżyce - Północ " część C w Poznaniu (Rocznik 2019, poz. 2776 z dnia 

11.03.2019 r.), 

 mpzp "Rejon ulicy Gościnnej" w Poznaniu (Rocznik 2019, poz. 3280 z dnia 

01.04.2019 r.), 

 mpzp w rejonie ul. Unii Lubelskiej w Poznaniu (Rocznik 2019, poz. 5226 z dnia 

28.05.2019 r.), 

 mpzp "Osiedle Warszawskie - część północna" A w Poznaniu (Rocznik 2019, poz. 5741 

z dnia 11.06.2019 r.), 

 mpzp "W rejonie ulic Solna - Działowa" w Poznaniu (Rocznik 2019, poz. 6797 z dnia 

19.07.2019 r.), 

 mpzp „Łacina - Południe – część B" w Poznaniu (Rocznik 2019, poz. 6858 z dnia 

23.07.2019 r.), 
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 mpzp obszaru „Morasko – Radojewo - Umultowo” klin zieleni w rejonie 

ul. F.Jaśkowiaka w Poznaniu (Rocznik 2019, poz. 6859 z dnia 23.07.2019 r.), 

 mpzp "W rejonie Parku im. Jana Pawła II" w Poznaniu (Rocznik 2019, poz. 7773  

z dnia 13.09.2019 r.), 

 mpzp "W rejonie placu Bernardyńskiego" w Poznaniu (Rocznik 2019, poz. 8338  

z dnia 04.10.2019 r.), 

 mpzp "W rejonie ulic Ułańskiej i  Grunwaldzkiej" w Poznaniu (Rocznik 2019,  

poz. 8339 z dnia 04.10.2019 r.), 

 mpzp „Międzynarodowe Targi Poznańskie" w Poznaniu (Rocznik 2019, poz. 10113  

z dnia 02.12.2019 r.), 

 mpzp dla terenów w rejonie ulic Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu część B1 (Rocznik 

2019, poz. 10084 z dnia 02.12.2019 r.), 

 mpzp "W rejonie ulic Winogrady i Księcia Mieszka I" w Poznaniu (Rocznik 2019, 

poz. 10114 z dnia 02.12.2019 r.), 

 mpzp dla terenów w rejonie ulic Wieruszowskiej, Miśnieńskiej, Żmigrodzkiej  

- część A w Poznaniu (Rocznik 2020, poz. 86 z dnia 03.01.2020 r.), 

 mpzp "W rejonie mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty" w Poznaniu (Rocznik 

2020, poz. 87 z dnia 03.01.2020 r.). 

 W dniach 15-17 maja 2019 r. Miejska Pracownia Urbanistyczna zorganizowała "XXVIII 

Zjazd Służb Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego”: 

Jest to projekt skierowany do gminnych służb planowania przestrzennego (pracowni 

urbanistycznych, biur projektowych), które funkcjonują w strukturach organizacyjnych 

miast. Głównym celem organizacji jest wymiana informacji i pozyskiwanie inspiracji  

z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego pomiędzy poszczególnymi 

miastami.  Forum do takiej wymiany stanowią organizowane cyklicznie od 2001 r. Zjazdy. 

W tegorocznym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 25 miast z całej Polski. Pracownia 

zaprezentowała kluczowe projekty planistyczne wykonywane w jednostce oraz 

nowoczesne narzędzia wykorzystywane przy projektowaniu. Uczestnicy zjazdu wzięli 

udział w panelach dyskusyjnych – „Planowane przestrzenie w strukturze miasta - rola 

pracowni urbanistycznej” i „Miasta jutra – trendy w urbanistyce” oraz uczestniczyli  

w warsztatach związanych z tworzeniem dokumentów planistycznych. Goście Zjazdu 
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mieli możliwość zapoznania się z problematyką planistyczną miasta Poznania podczas 

szeregu  sesji mobilnych. 

 Działania skierowane do studentów oraz młodzieży szkolnej: 

 30.05.2019 r. Miejska Pracownia Urbanistyczna zorganizowała warsztaty  

dla studentów z kierunku Zintegrowane Planowanie Rozwoju (Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu) pt.: "Skutki finansowe planowania przestrzennego". Oprócz 

zagadnień związanych bezpośrednio z tematyką zajęć prowadzonych przez Pana  

dr Łukasza Mikułę i Panią mec. Natalię Weremczuk, goście zostali również 

zaznajomieni z działalnością MPU oraz oprowadzeni po siedzibie Pracowni; 

 11.06.2019 r. pracownicy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przeprowadzili zajęcia 

dotyczące doradztwa zawodowego uczniów klas siódmej i ósmej w jednej  

z podpoznańskich szkół. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się czym zajmuje  

się urbanista, na czym polega planowanie przestrzenne i jak przebiega  proces 

powstawania planów miejscowych, a także zapoznać się z zadaniami Miejskiej 

Pracowni Urbanistycznej; 

 28.08.2019 r. Miejska Pracownia Urbanistyczna zorganizowała warsztaty  

dla studentów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spotkanie 

zorganizowano w ramach ćwiczeń terenowych ze Społeczno-ekonomicznych podstaw 

gospodarki przestrzennej, prowadzonych przez Pana dr Łukasza Mikułę. Podczas 

spotkania goście wysłuchali wykładu o roli MPU w tworzeniu i realizacji polityki 

przestrzennej Poznania, poprowadzonego przez Panią mec. Natalię Weremczuk oraz 

kierownika jednego z zespołów projektowych, Pana Adama Derca; 

 w dniach od 14.10. do 10.12.2019 r. Miejska Pracownia Urbanistyczna gościła  

w ramach praktyk grupę studentów z kierunku Urban Management Collegium  

da Vinci w Poznaniu. Praktyki, w których brało udział czworo studentów z Białorusi, 

Polski i Turcji, realizowane były na podstawie porozumienia z Uczelnią i w pełni 

finansowane przez Uczelnię kierującą. W ramach praktyk studenci zapoznali się 

ze specyfiką działalności MPU, odbyli konsultacje z zespołami projektowymi, wzięli 

udział w dyskusjach publicznych, spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami, sesji 

Rady Miasta i posiedzeniu Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji  

oraz przygotowali dwa projekty zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów 

w centrum miasta; 
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 05.12. oraz 13.12.2019 r. Miejska Pracowania Urbanistyczna była organizatorem 

„Drzwi otwartych” dla studentów Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej  

i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

 Kongres Polityki Miejskiej w Kielcach: 

W dniach od 14-16.11.2019 r. przedstawiciele Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 

uczestniczyli w Kongresie Polityki Miejskiej - największym w Polsce cyklicznym 

wydarzeniu poświęconym tworzeniu i wdrażaniu polityk miejskich, którego gospodarzem 

w tym roku było Miasto Kielce. Głównym tematem Kongresu było poszukiwanie 

odpowiedzi na pytanie, czym ma być i jak ma wyglądać polityka miejska w Polsce, czemu 

towarzyszyły sesje tematyczne poświęcone wybranym zagadnieniom, takim  

jak kształtowanie przestrzeni, mieszkalnictwo społeczne, środowisko czy transport i miejska 

mobilność. W pierwszym dniu Kongresu, w panelu dotyczącym kształtowania przestrzeni, 

wystąpiła Pani mec. Natalia Weremczuk - Zastępca Dyrektora naszej Pracowni z prelekcją: 

„Skutki finansowe planowania przestrzennego – konsekwencje dla rozwoju”. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” -   W 2019 roku z programu skorzystało 

łącznie 9 916 osób, w tym 4 091 dzieci i młodzieży. Na realizację programu wydatkowano 

ogółem 11 562 713 zł, w tym:  3 959 073 zł ze środków własnych gminy, 7 603 640 zł z dotacji 

rządowej. Zgodnie z założeniami Programu strategicznym celem udzielania pomocy 

żywieniowej jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą 

osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.  

Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020 - podprogram 2019 - udzielenie 

wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy 

żywnościowej w formie paczek lub posiłków. We współpracy z CARITAS udzielono wsparcia 

w formie żywności 1 441 osobom, poprzez wydanie 642 skierowań przez MOPR, a także udział 

166  klientów w działaniach towarzyszących w formie warsztatów dietetycznych. 

Pomoc dla uchodźców - W 2019 r. z pomocy MOPR w procesie integracji skorzystały 2 osoby 

posiadające status uchodźcy. Udzielona pomoc obejmowała wypłatę świadczeń na utrzymanie 

oraz naukę języka polskiego, na co wydatkowano łącznie 9 820 zł środków z dotacji celowej. 

Dodatkowo opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 406 zł. 
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Wydawanie decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych - W 2019 r. prowadzono 3 493 postępowania 

w sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. 

Realizacja pracy socjalnej z osobami samotnymi, rodzinami i społecznością lokalną.  

W 2019 roku kontynuowano pracę socjalną w oparciu o „kontrakt socjalny” w ramach 

1 860 kontraktów socjalnych (w tym 640 kontraktów realizowano w projekcie „Feniks” 

i 247 kontraktów w projekcie „Feniks BIS”). Przyczyny trudnych sytuacji życiowych osób 

i rodzin, które stanowiły przesłanki zawierania umów z klientami we wszystkich kontraktach 

w 2019 roku to przede wszystkim: ubóstwo (682 osoby), bezdomność (624 osoby), bezrobocie 

(238 osób), długotrwała choroba (210 osób), uzależnienia (208 osób), niepełnosprawność 

(108 osób). realizacja metodycznej pracy socjalnej -w 2019 r. pracę socjalną zgodnie 

z przyjętymi „Standardami metodycznej pracy socjalnej” pracownicy socjalni realizowali 

na rzecz 111 środowisk (242 osób w rodzinach), którym udzielono 1 836 porad 

specjalistycznych oraz 1 544 konsultacji. W 2019 r. zakończono pracę z 57 środowiskami, 

z czego 18 z nich osiągnęło założone cele, 15 częściowo zrealizowano zakładany plan, po czym 

zrezygnowało z usługi. Pozostały odsetek stanowiły środowiska, wśród których brak było 

efektów współpracy bądź wymagana była zmiana metod pracy. 

W ramach Działu Wsparcia Specjalistycznego w 2019 roku realizowano usługę asystenta 

rodziny, którego działania: były pomocą dla pracownika socjalnego w realizacji głównych 

zadań pracy socjalnej,  były umocowane zapisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet 

w ciąży i rodzin „Za życiem”, stanowiły zapewnienie usługi asystencji osobom i rodzinom 

w  do „Standardów pracy asystenta rodziny”. Według stanu na 31 grudnia 2019 roku MOPR 

zatrudniał 24 asystentów rodziny współfinansowanych ze środków budżetu państwa w ramach 

programu „Asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” ze środków 

własnych gminy oraz w ramach dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego. W 2019 roku asystenci pracowali z 373 rodzinami, w których łączna liczba osób 

wyniosła 1 221, w tym: 551 dorosłych i 670 dzieci. Spośród tych rodzin 229 było objętych 

stałym wsparciem asystenta (rodziny podpisały umowę współpracy), z czego:  40 rodzin 

pozytywnie zakończyło współpracę (osiągnięto cel), 65 rodzin wyłączono ze wsparcia 

asystenta rodziny ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę (46), brak efektów (14), 

zmianę metod pracy (5). Dział Wsparcia Specjalistycznego w 2019 roku dokonał szeregu 
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przedsięwzięć na rzecz dzieci i młodzieży. Przeprowadzono spotkania edukacyjne, warsztaty, 

wykłady, a także organizowano czas wolny dzieciom z rodzin objętych wsparciem MOPR. 

Wszystkie podejmowane przez asystentów działania zmierzały do osiągnięcia najważniejszego 

z rezultatów, jakim było niedopuszczenie do umieszczenia dzieci poza rodziną w placówkach 

lub rodzinach zastępczych. Z 373 rodzin objętych wsparciem asystenta 81 z nich pracowało 

nad powrotem dzieci biologicznych z placówek czy rodzinnych form pieczy zastępczej.  

W przypadku 4 dzieci nastąpił powrót do domu rodzinnego.  

Projekt „Poradnictwo specjalistyczne i terapia” -  zapobieganie/zmniejszanie zachowań 

ryzykownych klientów MOPR; konsultacje, poradnictwo specjalistyczne, terapia. Dzięki 

udzielonemu wsparciu psychologicznemu zakończono prace z 215 środowiskami 

(17% - całkowita realizacja założonych celów, 58% - częściowa realizacja zakładanych celów), 

w których pracowano nad: wzrostem odpowiedzialności, asertywności, umiejętności 

społecznych i samodzielności, wzmocnieniem więzi rodzinnych, poprawą komunikacji między 

członkami rodziny, rozwojem osobistym, wzrostem umiejętności korzystania z pomocy 

instytucjonalnej, nabyciem umiejętności radzenia sobie z problemem uzależnienia bliskiego 

członka rodziny. Dzięki udzielonemu wsparciu pedagogicznemu zakończono prace 

z 48 środowiskami, przez wzgląd na poprawę nawyków, zwyczajów, metod wpływu 

na dziecko, relacji między członkami rodziny (26 rodzin - całkowita realizacja założonych 

celów, 9 rodzin - częściowa realizacja zakładanych celów). 7 rodzin nie osiągnęło zakładanych 

efektów współpracy, a w przypadku 6 rodzin konieczna była zmiana metod pracy.  

Poradnictwo specjalistyczne prawne – w 2019 roku udzielono 2 220 porad. 

Mediacje rodzinne - podjęto działania mediacyjne w odniesieniu do 4 środowisk. 

Projekt „Poprawa dostępu do usług wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą 

na terenie MOF poznania” (ZIT) - lider – Miasto Poznań, partner – Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie. Celem Projektu było poprawienie dostępu do usług społecznych dla rodzin 

biologicznych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz dzieci z rodzin 

zastępczych na terenie Miasta Poznania w zakresie: asystenta rodziny, osoby do pomocy przy 

sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinach zastępczych oraz 

opracowaniu diagnoz i planów pomocy dla dzieci z rodzin biologicznych. (docelowa liczba 

beneficjentów na lata 2017-2020 to 692 osoby). 483 osoby objęto usługami w projekcie*, 

w tym:441 osób (ze 133 rodzin) – usługą asystentury rodzinnej, 12 dzieci – diagnozą 

psychologiczno-pedagogiczną i planami pomocy dzieciom (w tym 11 dzieci z ww. rodzin 

objętych zostało usługą asystentury rodzinnej), 10 osób (z 2 rodzin) - usługą specjalistyczną 
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w postaci wsparcia przez rodzinę wspierającą, 4 osoby (z 2 rodzin) zgłoszono do usługi 

poradnictwa mediacyjnego (w tym 2 osoby z 1 z ww. rodzin objętych zostało usługą asystentury 

rodzinnej), 29 dzieci z rodzin zastępczych – usługa 10 osób do pomocy przy sprawowaniu 

opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich; *) liczba osób nie sumuje się, tzn. jedna osoba 

może być objęta kilkoma rodzajami wsparcia.  

Przeciwdziałanie problemowi przemocy - specjalistyczną pracą na rzecz osób z rodzin, 

w których istniało podejrzenie stosowania przemocy objęto 1 917 osób. W 2019 r. w ramach 

prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie łącznie działania 

podejmowano w kontekście 1 557 procedur: wszczęto 1 033 procedur „Niebieskie Karty”, z lat 

poprzednich kontynuowano 524 procedur. W okresie sprawozdawczym zakończono 989 

procedury, w tym: 340 – ustanie przemocy, 649 brak zasadności podejmowanych działań.  

Projekt „AKADEMIA LIDERA KLASOWEGO” dla uczniów klas V szkoły 

podstawowej. W projekcie mającym na celu wzrost kompetencji indywidualnych w zakresie 

zdrowego stylu życia, wzięły udział 4 szkoły, odbyło się 36 spotkań, w których uczestniczyło 

35 dzieci. Pracownicy Programu Wsparcia Specjalistycznego na bieżąco współpracowali 

z: kuratorami, policją, szkołami i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Współpraca 

polegała w szczególności na ustalaniu kierunków pracy z osobami/rodzinami oraz na wymianie 

doświadczeń. 

Akcja „LATO NA TARGACH” (10.07-11.08) - W akcji wzięło udział ok. 300 osób. 

Zorganizowane zostały działania promujące ciekawe formy spędzania czasu wolnego, 

rozwijające umiejętności oraz poprawiające pamięć i koncentrację. Partnerami byli: Urząd 

Miasta Poznania i MTP. 

Program „Wolontariat z MOPR w poznańskich rodzinach” - W 2019 r. z programu 

w ramach działalności filii MOPR skorzystało 25 osób z 22 środowisk, do których skierowano 

23 wolontariuszy. Działania w ramach projektu „Wolontariat w poznańskich rodzinach” 

spowodowały poprawę wyników nauki w szkole oraz poprawę zachowania wśród dzieci 

i młodzieży. Poprzez działania wolontariuszy uczestnicy projektu poznali nowe formy oraz 

możliwości spędzania czasu wolnego, jak i mieli możliwość rozwoju swoich zainteresowań. 

Pośród seniorów i osób niepełnosprawnych objętych działaniami projektu zauważono poprawę 

funkcjonowania w najbliższym otoczeniu, poprzez między innymi: nawiązanie pozytywnych 

relacji i poprawę w radzeniu sobie z czynnościami codziennego życia. 

Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  - organizowanie pomocy 

osobom bezdomnym - 1 441 osób bezdomnych było objętych świadczeniami  i pomocą Działu 
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Pomocy Osobom Bezdomnym - zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom bezdomnym: 

stały kontakt z placówkami dla osób bezdomnych na terenie Poznania i Wielkopolski w celu 

zapewnienia schronienia, jednego gorącego posiłku dziennie, niezbędnej odzieży; 

motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia w placówkach lecznictwa 

odwykowego; zapewnienie dostępu do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych; pomoc w formie 

biletu kredytowanego i w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych;  Mobilny Punkt Pomocy 

Medycznej - umożliwienie dostępu do usług medycznych osobom bezdomnym; monitorowanie 

koczowisk osób bezdomnych -  regularne wizyty w koczowiskach w wyznaczonych miejscach 

(w 2019 r. było to 112 miejsc monitorowanych przez pracowników MOPR, Straży Miejskiej, 

Policji i w razie konieczności ratowników medycznych). Objęto wsparciem 263 osoby, 

zmotywowano 12 osób do zamieszkania w placówkach, zweryfikowano tzw. „mapę 

bezdomności”. Działania na rzecz Romów - 71 osób zostało objętych pomocą finansową oraz 

26 osób pomocą w formie pracy socjalnej (22 rodziny). 

Projekt „FENIKS” – realizowany przez Miasto Poznań/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Poznaniu w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, mający na celu  zmniejszenie skali 

zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym doświadczanym przez osoby zamieszkujące 

w Poznaniu, zwiększenie szans na podjęcie stabilnego zatrudnienia przez 1 375 osób 

niepracujących, upowszechnienie aktywnej postawy wobec doświadczanych trudności 

życiowych przez 1 525 osób, zwiększenie poziomu zaspokojenia podstawowych potrzeb 

życiowych 150 osób pracujących, wzrost aktywności społecznej osób zamieszkujących 

wybrane rejony Poznania. W Projekcie uczestniczyło 1 145 osób, w tym: 208 osób – usługi 

Klubu Integracji Społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Fundacja im. Królowej 

Polski św. Jadwigi), 368 osób – usługi w ramach Programu dla osób z niepełnosprawnościami 

(Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi), 142 osoby – usługi Centrum Integracji Społecznej 

(Stowarzyszenie Etap), 175 osób – usługi w ramach Programu dla osób bezdomnych, 135 osób 

- usługi w ramach Programu wsparcia dla pracujących 117 osób - usługi w ramach Programu 

wsparcia dla wychowanków pieczy zastępczej oraz  5 społeczności objętych usługą 

organizowania społeczności lokalnej:  społeczności lokalne określone jako rewitalizowane lub 

zdegradowane, stanowiące części osiedli: Łazarz, Ogrody, Główna, Stare Miasto i Zielony 

Dębiec, kontynuowano rozpoznawanie potrzeb oraz zasobów wybranych społeczności 

lokalnych, kontynuowano współpracę z mieszkańcami (np. seniorzy, młodzież, rodzice), 

kontynuowano współpracę z przedstawicielami podmiotów działających w tych 

społecznościach, rozwijano sieć współpracy pomiędzy mieszkańcami i podmiotami 
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działającymi w ramach społeczności, realizowano w społecznościach lokalnych „Plany 

działań”, sporządzono aktualizację „Mapy zasobów i potrzeb” dla społeczności lokalnych, 

monitorowano i ewaluowano realizowane „Plany działań”.  

Współpraca z Centrami Integracji Społecznej - realizującym reintegrację zawodową 

i społeczną. Warunkiem udziału w ofercie CIS jest skierowanie wydane przez MOPR.  

W 2019 r. do Centrów Integracji Społecznej skierowano łącznie 338 osób. 

Organizowanie prac społecznie użytecznych – dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W 2019r. 6 osób wykonywało prace 

społecznie użyteczne (10 godzin tygodniowo każda osoba), z tego: prace biurowo-

administracyjne w MOPR – 2 osoby, prace porządkowo – gospodarcze oraz w charakterze 

pomocy kuchennej i pomocy biurowej w Poznańskich Ośrodkach Sportu i Rekreacji – 4 osoby.  

Projekt „FENIKS BIS” – zmniejszenie w okresie od 31.03.2019 r. do 30.03.2021 r. skali 

zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym doświadczanym przez 416 osób 

zamieszkujących w Poznaniu i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez 

zwiększenie szans na podjęcie stabilnego zatrudnienia, upowszechnienie aktywnej postawy 

wobec doświadczanych trudności życiowych, wzrost aktywności społecznej osób 

zamieszkujących wybrane rejony Poznania.  Projekt realizowany jest przez Miasto 

Poznań/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu / Klub Integracji Społecznej. 

Adresatem Projektu są osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w wieku 

aktywności zawodowej, w tym osoby bezrobotne i bierne zawodowo oraz osoby 

z niepełnosprawnością oraz lokalne społeczności dotknięte wysokim poziomem wykluczenia 

społecznego. W rezultacie 247 uczestników Projektu skorzystało z usług Klubu Integracji 

Społecznej, 5 społeczności lokalnych zostało objętych usługą organizowania społeczności 

lokalnej - społeczności lokalne określone jako rewitalizowane lub zdegradowane, stanowiące 

części osiedli: Łazarz, Ogrody, Główna, Stare Miasto i Zielony Dębiec, kontynuowano 

współpracę z mieszkańcami (m.in. seniorzy, młodzież, rodzice), kontynuowano współpracę 

z przedstawicielami podmiotów działających w tych społecznościach, rozwijano sieć 

współpracy pomiędzy mieszkańcami i podmiotami działającymi w ramach społeczności, 

realizowano w społecznościach lokalnych „Plany działań”, monitorowano i ewaluowano 

realizowane „Plany działań”, rozpoczęto wstępne rozpoznawanie nowej społeczności jako 

obszaru do wdrożenia w niej usługi organizowania społeczności lokalnej (dotyczy części 

Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo - obszar zdegradowany/rewitalizowany).  
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Współpraca ze Spółdzielnią Socjalną „POZNANIANKA” – której celem  

jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób zadłużonych w opłatach za czynsz 

w mieszkaniach komunalnych oraz osób pozostających długotrwale bez zatrudnienia  

bądź często wypadających z rynku pracy. Cel realizowany jest poprzez zlecanie Spółdzielni 

„POZNANIANKA” przez Miasto Poznań realizacji niektórych swoich usług i sukcesywne 

odzyskiwanie w ten sposób zaległych czynszów i ponowne włączanie osób zatrudnionych 

w Spółdzielni w życie społeczne i zawodowe. Adresatem są osoby pozostające bez pracy 

zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym zalegające w opłatach za czynsz w mieszkaniach 

komunalnych. W 2019r. zatrudniano 11 osób w Spółdzielni na umowę o pracę, 5 na umowę 

zlecenie. Efekty pracy Spółdzielni, to spłacanie przez pracowników Spółdzielni zadłużeń 

czynszowych, spłacanie przez pracowników Spółdzielni zobowiązań względem innych 

wierzycieli, reintegracja społeczna pracowników (pomoc prawna, psychologiczna, 

wychodzenie z bezdomności, spotkania reintegracyjne, organizacja mieszkania wspieranego 

dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – pracowników Spółdzielni, itp.), stały 

monitoring pracowników w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej przez pracownika 

socjalnego.  

Domy Pomocy Społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizował w 2019 r. zadania 

w zakresie kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej mieszkańców Poznania, 

którzy wymagali całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,  

nie mogli samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a którym nie można było zapewnić 

niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Na terenie Poznania 

funkcjonuje 7 domów pomocy społecznej z 716 miejscami. W 2019 r. wydano 384 skierowań 

do domów pomocy społecznej, w tym do DPS na terenie Poznania – 278 osób, poza Poznaniem 

– 106 osób. W 2019 r. skierowano do domów pomocy społecznej poza Poznaniem 106 osób, 

umieszczono 78 (w tym 64 skierowanych w 2019 roku i 14 skierowanych w poprzednich 

latach). Pozostałe 28 osób, które zostały skierowane w 2019 r. - zrezygnowały z umieszczenia 

w DPS, do którego zostały skierowane, zmarły przed przyjęciem lub właściwe Ośrodki Pomocy 

Społecznej odmówiły przyjęcia. W dniu 31 grudnia 2019 r. w domach pomocy społecznej 

na terenie innych powiatów przebywało 623 mieszkańców Poznania, za których miasto ponosi 

odpłatność (skierowanych w latach 2004-2019). Dopłata do ich pobytu wyniosła w 2019 r. – 

21 454 597,28 zł. Średnia dopłata do kosztu pobytu jednej osoby to 2 717,84 zł Z powodu 

długiego okresu oczekiwania na miejsce w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle 

somatycznie chorych i dla osób w podeszłym wieku w Poznaniu, w sytuacjach pilnych 
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mieszkańcy Poznania kierowani byli do Domów tego typu poza Poznaniem. Z uwagi  

na to, że te DPS dysponowały wolnymi miejscami lub na liście oczekujących znajdowało  

się mało osób, zainteresowani umieszczani byli po krótszym czasie oczekiwania. Średni okres 

oczekiwania na Domy Pomocy Społecznej o profilu niewystępującym w Poznaniu wynosił 

kilka miesięcy. W zestawieniu z rokiem 2018 r. najbardziej skrócił się czas oczekiwania  

na męskie miejsce w Domu dla osób przewlekle psychicznie chorych – z 12 miesięcy w 2018 

roku, do 4 miesięcy w 2019 r. Było to spowodowane podjęciem współpracy z kolejnymi 

Domami tego typu znajdującymi się poza Wielkopolską. Aktualnie mieszkańcy Poznania 

umieszczeni są w 91 Domach znajdujących się na terenie 13 województw. 

Kierowanie do ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - poprzez udział 

w zajęciach w Środowiskowych Domach Samopomocy następuje poprawa jakości życia 

uczestników i funkcjonowania w środowisku, poprzez zwiększenie samodzielności, nabycie 

dodatkowych umiejętności i otrzymywanie stałego wsparcia. W 2019r. pracownicy socjalni 

MOPR skierowali na zajęcia w ŚDS 114 osób. 

Kierowanie do ośrodków wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych – Adresatem 

tych działań są osoby starsze, chore i niepełnosprawne, wymagające częściowej opieki 

i wsparcia w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. W 2019r. pracownicy socjalni 

MOPR skierowali 68 osób na zajęcia do 5.dziennych domów pomocy.  

Program „KLUCZ” – w 2019r. 133 rodziny objęto pomocą pracownika socjalnego 

ds. wsparcia zdrowia psychicznego z Działu Wsparcia Specjalistycznego; udzielono: 

1 446 konsultacji, 1 597 porad specjalistycznych oraz podjęto 17 działań o charakterze 

interwencyjnym w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, specjaliści ds. wsparcia zdrowia 

psychicznego uczestniczyli w 35 procedurach „Niebieskie Karty” ,zakończono pracę 

z 38 środowiskami przy czym: − 15 środowiska w pełni zrealizowały założone cele, 

10 środowisk realizowało plan pracy w sposób częściowy do momentu zaprzestania 

korzystania z usługi,  w przypadku pozostałych 13 środowisk brak było efektów współpracy.  

Projekt „Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami 

psychicznymi „Moja Sprawa!” – 30 osób objęto wsparciem konsultantów ds. społecznych. 

Zasadniczym celem Projektu jest poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego 

osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w wieku 15-29 lat. U podstaw założeń projektu 

leżą integracja i współpraca pomiędzy sektorami zdrowia i pomocy społecznej, wykorzystanie 

potencjału istniejącej siatki relacji między lekarzem pierwszego kontaktu a pacjentem oraz 

dopasowanie działań pomocowych do indywidualnych potrzeb pacjenta. Dla wyrównania szans 
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młodej osoby z zaburzeniami psychicznymi w procesie usamodzielniania się zapewniony 

zostaje dostęp do zatrudnienia wspomaganego i podejmowane są działania w środowisku 

kontaktowym. Realizatorem Projektu jest m.in. Miasto Poznań/MOPR w Poznaniu oraz inne 

instytucje i organizacje. 

Projekt „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców poznania” - ułatwienie 

w latach 2019-2021 dostępu minimum 1 702 mieszkańcom Poznania niesamodzielnym 

i z niepełnosprawnościami i 8 osobom opuszczającym pieczę zastępczą do przystępnych 

cenowo, trwałych, wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym 

i w lokalnej społeczności, 100 osobom do usług opieki medycznej w ramach Dziennego Domu 

Opieki Medycznej oraz 200 opiekunom faktycznym do wsparcia w zakresie świadczonej 

opieki. Liderem Projektu jest Stowarzyszenie Medycyna Polska w partnerstwie zm.in. Miastem 

Poznaniem/WZiSS/MOPR. Adresatem są osoby zamieszkujące na terenie Poznania: zagrożone 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby niesamodzielne i/lub osoby 

z niepełnosprawnościami, a także opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych i/lub osób 

z niepełnosprawnościami i osoby wymagające wsparcia w ramach Dziennego Domu Opieki 

Medycznej. Podjęte działania, to tworzenie i rozwijanie sieci usług społecznych świadczonych 

na poziomie społeczności lokalnych oraz wdrażanie usług dla uczestników projektu. Usługa 

realizowana jest przez pięciu pracowników do spraw wdrażania usług społecznych 

zatrudnionych w poszczególnych filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, 

przygotowanie oraz uruchomienie usługi w zakresie utworzenia mieszkania chronionego 

treningowego dla uczestników projektów będących osobami opuszczającymi pieczę zastępczą, 

realizowanie usług przez partnerów na rzecz osób niesamodzielnych i/lub osób 

z niepełnosprawnością. Obecnie uruchomiono 5 stanowisk ds. wdrażania usług społecznych, 

3 osoby są objęte usługami w projekcie, w tym 2 osoby w ramach usług opiekuńczych, 1 osoba 

w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych,  wynajęto 2 mieszkania z przeznaczeniem 

na mieszkania chronione.  

MTP „VIVA SENIORZY” (25-26.10) - dotarcie z informacją o dostępnych usługach 

będących w ofercie MOPR dla seniorów. w trakcie trwania akcji odbyły się warsztaty i wykłady 

na temat zdrowego stylu życia, bezpieczeństwa, świadomości konsumenckiej, a także warsztaty 

artystyczne i panele dyskusyjne. Stoisko MOPR odwiedziło ok. 350 poznańskich seniorów. 

„Dom Sąsiedzki na Dębcu” (od 01.01.2019 do 31.12.2019) - tworzenie sąsiedzkiej przestrzeni 

wspólnej dla mieszkańców Dębca, sprzyjającej integracji społeczności lokalnej poprzez 

inspirowanie mieszkańców do angażowania się w konstruktywne formy aktywności. W efekcie 
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dzięki pracy organizatora społeczności lokalnej MOPR Filia Wilda wraz z partnerami 

utworzono otwarte miejsce spotkań dla mieszkańców, wzmocniono więzi społeczne wśród 

mieszkańców, a także zwiększono zainteresowanie nawiązaniem i podtrzymywaniem 

kontaktów z najbliższym sąsiedztwem. W przedsięwzięciu uczestniczyło ok. 100 osób – 

mieszkańców Dębca. 

Mały Uniwersytet Osiedlowy (od 01.02.2019 do 31.12.2019) - edukacja oraz integracja 

mieszkańców i społeczności lokalnej osiedla Główna. W efekcie pracy organizatora 

społeczności lokalnej MOPR Filia Nowe Miasto wraz z partnerami na spotkaniach otwartych 

upowszechniano wiedzę z zakresu historii osiedla Główna, integrowano mieszkańców, 

promowano dzielnicę, zorganizowano 6 otwartych spotkań – wykładów. W przedsięwzięciu 

uczestniczyło 20 osób.  

Centrum Inicjatyw Lokalnych: Dębiec (od 01.03.2019 DO 31.12.2019) - pobudzanie 

aktywności i zacieśnienie więzi sąsiedzkich wśród społeczności lokalnej, integracja 

międzypokoleniowa. W efekcie pracy organizatora społeczności lokalnej MOPR Filia Wilda. 

Wzmocniono potencjału społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem liderów 

i wsparcia grup nieformalnych, nawiązano przez Stowarzyszenie Zielona Grupa, prowadzące 

Centrum Inicjatyw Lokalnych, trwałej współpracy z przedstawicielami społeczności lokalnej,  

w tym Rady Osiedla Zielony Dębiec, zrealizowano 8 inicjatyw oddolnych mieszkańców 

w ramach Centrum Inicjatyw Lokalnych oraz 1 inicjatywy oddolnej w ramach Centrum 

Inicjatyw Lokalnych Regrantingowego. W przedsięwzięciu uczestniczyło 50 osób.  

Kącik integracyjny dla dzieci (od marca 2019) - zagospodarowanie przestrzeni wokół 

Przedszkola Zielone Ludki na przestrzeń animacyjną dla dzieci. Zaangażowanie rodziców 

we wspólną inicjatywę budowanie lokalnej sieci współpracy. W efekcie pracy organizatora 

społeczności lokalnej MOPR Filia Grunwald wraz z partnerami (m.in. Biurem Koordynacji 

Projektów i Rewitalizacji UM Poznania) stworzono możliwość kreatywnego spędzania czasu 

wolnego w sezonie letnim dla najmłodszych. W przedsięwzięciu uczestniczyło 10 osób. 

Pisanka w Muzeum (06.04.2019) - organizacja czasu wolnego, przybliżenie atmosfery Świąt 

Wielkanocnych, integracja uczestników, budowanie więzi międzypokoleniowej. W efekcie 

pracy pracowników socjalnych MOPR Stare Miasto we współpracy z Muzeum Etnograficznym 

w Poznaniu i partnerami przygotowano spotkanie dla ok. 740 osób. Dzieci miały możliwość 

udziału w różnych warsztatach o tematyce wielkanocnej, w warsztatach plastycznych, 

sportowych, uczestniczyły w spotkaniach z twórcami ludowymi i zapoznały się  z różnymi 

formami tradycji wielkanocnej. 
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Wygibasy na Fyrtlu (31.05.2019) - budowanie więzi sąsiedzkich, animacje dla dzieci 

i młodzieży w przestrzeni miejskiej, kreatywne i aktywne spędzanie czasu wolnego. 

Grunwaldzki KLUB KRĄG w partnerstwie m.in. z organizatorem społeczności lokalnej MOPR 

Filia Grunwald przygotował zajęcia animacyjne dla dzieci i młodzieży oraz spotkanie 

z coachem dla dorosłych. W efekcie zacieśniono więzi z uczestnikami zajęć, nastąpiła  

współpraca partnerska pomiędzy organizacjami w trakcie wydarzenia, przeprowadzono 

w trakcie rozmów i zabawy diagnozę potrzeb społeczności lokalnej. W przedsięwzięciu 

uczestniczyło 20 osób.  

Dom Sąsiedzki 50+ (od 01.06.2019 DO 31.12.2019) - organizacja czasu wolnego seniorów 

poprzez inicjowanie zróżnicowanych tematycznie spotkań o profilu gerontologicznym. 

W efekcie pracy organizatora społeczności lokalnej MOPR Filia Wilda wraz z partnerami 

uzyskano poszerzenie zakresu umiejętności interpersonalnych i pogłębienie wiedzy o sobie 

przez seniorów uczestniczących w spotkaniach/warsztatach, powstała stabilnie funkcjonująca 

grupa nieformalna, prowadzona przez lidera, współpracującego z CIS Miasta Poznania, 

jak i z innymi klubami seniora, przede wszystkim w przestrzeni lokalnej, zrealizowanie 

9 spotkań, wzmacniających więzi interpersonalne i pobudzające aktywność seniorów. 

W przedsięwzięciu uczestniczyło 15 osób.  

Wystawa pt. Obozy Przesiedleńcze Na Głównej (10.06.2019) -popularyzacja wiedzy 

historycznej o regionie, integracja mieszkańców, zorganizowanie wystawy zdjęć dotyczącej 

historii byłych obozów przesiedleńczych zlokalizowanych na osiedlu Główna - stworzenie 

10 plansz wypełnionych zdjęciami i opisem tekstowym (współpraca z Instytutem Zachodnim), 

zorganizowanie wernisażu wystawy oraz wykładu inaugurującego wystawę. 

W przedsięwzięciu uczestniczyło 40 osób.  Wystawę przygotował organizator społeczności 

lokalnej z Filii MOPR Nowe Miasto z partnerami - Centrum Inicjatyw Lokalnych - Fyrtel 

Główna, Instytutem Zachodnim i przedstawicielami społeczności lokalnej.  

Festyn rodzinny (21.09.2019) - Szkoła Podstawowa nr 63 oraz Rada Osiedla w partnerstwie  

z MOPR zorganizowała Festyn Rodzinny. Pracownicy socjalni MOPR zajęli się organizacją 

i prowadzeniem warsztatów dla uczestników Festynu. Poprzez udział w imprezie dzieci miały 

możliwość udziału w różnych warsztatach o tematyce kreatywnego spędzania czasu wolnego, 

udział warsztatach plastycznych, decoupage, radzenia sobie ze stresem. W przedsięwzięciu 

uczestniczyło ok. 300 osób. 

Święto Ziół (07.09.2019) - organizacja czasu wolnego, integracja uczestników. Realizatorem 

spotkania byli pracownicy MOPR Filia Stare Miasto we współpracy z poznańskim Muzeum 
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Etnograficznym oraz z partnerami. Poprzez udział w imprezie dzieci miały możliwość udziału 

w różnych warsztatach o tematyce historii ziół i tradycjach zielarskich, mogły wziąć udział 

w warsztatach plastycznych i sportowych. W przedsięwzięciu uczestniczyło ok. 500 osób.  

Senioralny i międzykulturalny Łazarski Fyrtel (od 04.11.2019 do 10.12.2019) - budowanie 

wzajemnie pomostu służącego do wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze wolontariatu 

i relacji międzykulturowych i międzypokoleniowych. Realizatorem przedsięwzięcia 

był  organizator społeczności lokalnej z MOPR Filia Grunwald i grupa nieformalna seniorów 

w partnerstwie z Centrum Inicjatyw Młodzieżowych Horyzonty. Spotkania przyniosły 

pogłębienie wiedzy dotyczącej własnych uwarunkowań kulturowych i ich wpływu 

na postrzeganie świata i zachowanie, zwiększenie poziomu wiedzy na temat możliwych 

nieporozumień w komunikacji międzykulturowej i strategii radzenia sobie z nimi. zwiększenie 

wiedzy i umiejętności w obszarze tolerancji osób innych narodowości,  aktywizację seniorów 

w zakresie budowania więzi międzypokoleniowych, zwiększenie świadomości problematyką 

osób starszych. W przedsięwzięciu uczestniczyło 15 osób. 

Świąteczny Łazarz Międzypokoleniowy 05.12.2019 - wsparcie aktywności społecznej 

seniorów (osób w wieku 60 lat i powyżej), poprzez umożliwienie realizacji działań grupom 

nieformalnym oraz podnoszenie jakości życia społeczności senioralnej - wspólne wykonywanie 

ozdób świątecznych (środowisko seniorów, osób niepełnosprawnych oraz młodzież) wzajemne 

budowanie więzi, przełamywanie barier, aktywizacja środowiska senioralnego, 

międzypokoleniowa wymiana doświadczeń, budowanie i wzmacnianie wspólnych relacji 

partnerskich, sąsiedzkich, międzypokoleniowych pomiędzy poszczególnymi organizacjami, 

instytucjami, społecznością lokalną. W przedsięwzięciu – które zorganizował organizator 

społeczności lokalnej MOPR Filia Grunwald wraz z partnerami -  uczestniczyło 50 osób.  

VI Spotkanie Świąteczne „W Fabryce Świętego Mikołaja” (10.12.2019) - aktywizacja 

społeczności lokalnej obszaru Wilda do wspólnych działań środowiskowych, integracja 

podmiotów lokalnych (firm i instytucji), rozwijanie tradycji bożonarodzeniowych wśród 

najmłodszej grupy społeczności Wildy - dzieci i młodzieży, aktywizacja i integracja dzieci 

w środowisku lokalnym, poznanie przez nich aktywnych form spędzania czasu wolnego. 

Spotkanie dla 35 uczestników, zorganizowali pracownicy socjalni MOPR Filia Wilda wraz 

z partnerami.  

Choinka w Muzeum (14.12.2019) - organizacja czasu wolnego, integracja 

międzypokoleniowa uczestników, wzmacnianie więzi rodzinnych. Spotkanie zorganizowali 

pracownicy socjalni MOPR Filia Stare Miasto wraz z Muzeum Etnograficznym w Poznaniu 
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i partnerami. Poprzez udział w imprezie uczestnicy mieli możliwość udziału w różnych 

warsztatach o tematyce świątecznej, warsztatach plastycznych i sportowych, spotkali  

się z twórcami ludowymi i zapoznali z różnymi formami tradycji bożonarodzeniowych. 

W przedsięwzięciu udział wzięło ok. 350 osób uczestników. 

Wizyta studyjna w Tuluzie - wymiana informacji i doświadczeń w zakresie rozwiązań 

stosowanych w działaniach na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością,  aktywne 

uczestnictwo w grupach roboczych mających na celu wypracowywanie modeli i rozwiązań 

na problemy zgłaszane przez poszczególne miasta członkowskie,  wypracowanie wspólnych 

strategii, przepływu informacji dotyczących sprawdzonych, działających modeli 

rozwiązywania problemów bezdomności społeczności romskich (nielegalnych obozów) oraz 

nawiązanie kontaktów z przedstawicielami miast europejskich zrzeszonych wokół EROCITIS. 

Realizator wyjazdu było Stowarzyszenie „Eurocities”,  partnerem Urząd Miasta Poznania, 

a adresatem działania miasta członkowskie.   

Światowy Dzień Ubogich - uwrażliwianie na problem ludzi potrzebujących pomocy, osób 

bezdomnych oraz najuboższych z terenu miasta Poznania. Realizatorem przedsięwzięcia była 

CARITAS Archidiecezji Poznańskiej i Fundacja Signum Caritatis w partnerstwie z MOPR. 

Jego efektem było zwiększenie dostępu do informacji na temat oferowanej pomocy przez 

MOPRM oraz udzielenie wsparcia i wzmocnienia w postaci rozmowy. 

Realizacja zadań z zakresu systemu pieczy zastępczej  

Dokonując porównania danych z 2018 i 2019 roku, daje się zaobserwować spadek liczby dzieci 

(o około 3%) umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych (o około 

4%). Tym samym wskazać można kontynuację trendu spadkowego w zakresie rozwoju 

rodzinnych form pieczy zastępczej. Według stanu na dzień 31.12.2019 r. funkcjonowało 

26 zawodowych rodzin zastępczych, a w 458 rodzinach zastępczych ogółem umieszczonych 

było 641 dzieci.25 (19 etatów) koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (finasowanie 

w części w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej), podjęło współpracę 

z 251 rodzinami zastępczymi i 51 pełnoletnimi wychowankami rodzin zastępczych. Zgodnie 

z ustalonym podziałem koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnieni w MOPR objęli 

wsparciem rodziny zastępcze i pełnoletnich wychowanków z 3 dzielnic Poznania, 

tj. Grunwaldu, Nowego Miasta oraz Piątkowa (Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” – 

rodziny zastępcze i pełnoletnich wychowanków ze Starego Miasta, Jeżyc oraz Wildy). 

Koordynatorzy zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu obejmują 

opieką rodziny zastępcze w celu poprawy sytuacji umieszczonych w nich dzieci poprzez wizyty 
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w miejscu ich zamieszkania, udzielanie rodzinom pomocy w realizacji ich zadań (poradnictwo, 

zapewnianie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy), regularną współpracę 

ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami istotnymi ze względu na funkcjonowanie 

rodziny zastępczej. W 2019 roku 111 dzieci przestało być wychowankami poznańskich rodzin 

zastępczych. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej udzielali także wsparcia pełnoletnim 

wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.Do zadań MOPR (powiatu) należy także 

pomoc mająca na celu życiowe usamodzielnienie się i integrację ze środowiskiem osób, które 

po osiągnięciu pełnoletności: opuszczają rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę 

opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, dom pomocy 

społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek 

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, 

specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy 

ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy. 

Ogółem udzielono pomocy na kwotę 1 141 222 zł. W 2019 roku w 4 mieszkaniach chronionych 

funkcjonującym przy MOPR zamieszkiwało 22 pełnoletnich usamodzielniających  

się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Na dzień 

31 grudnia 2019 roku na miejsce w mieszkaniu chronionym oczekiwało 17 wychowanków 

opieki zastępczej (14 wychowanków instytucjonalnych form opieki zastępczej oraz 

3 wychowanków rodzin zastępczych). W 2019 roku pełnoletność osiągnęło 40 wychowanków 

rodzin zastępczych, a instytucjonalne formy opieki opuściło 46 wychowanków pochodzących 

z terenu miasta Poznania.  

Instytucjonalna opieka nad dzieckiem - Z uwagi na brak wystarczającej liczby miejsc 

w placówkach działających na terenie Poznania, MOPR wnioskuje o skierowanie dzieci 

do placówek w innych powiatach. Pomimo tego nadal grupa dzieci oczekuje na wolne miejsca. 

Wg danych na dzień 31 grudnia 2019 roku dotyczyło to 12 dzieci (5 dzieci oczekuje 

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 2 dzieci w rodzinie naturalnej, 2 dzieci w rodzinie 

zastępczej, 1 dziecko w szpitalu oraz 2 dzieci w specjalnym ośrodku wychowawczym). Osoby 

te stanowią około 9% ogółu dzieci wymagających umieszczenia. Na terenie Poznania 

w 2019 roku funkcjonował 16 placówek opiekuńczo - wychowawczych: 3 publiczne placówki 

łączące zadania placówek typu socjalizacyjnego i interwencyjnego (Dom Dziecka Nr 2, Dom 

Dziecka Nr 3 oraz Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”), 2 niepubliczne placówki 

socjalizacyjne (Dom Opiekuńczo – Wychowawczy dla Dziewcząt oraz Ochronka „Jurek”), 

6 placówek rodzinnych (Rodzinne Domy), 4 niepubliczne placówki łączące zadania placówek 
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typu socjalizacyjnego i interwencyjnego (Dom Młodzieży im. św. Dominika Savio, Dom 

Młodzieży im. bł. Laury Vicuni, Dom Młodzieży im. bł. Poznańskiej Piątki, Dom Młodzieży 

im. Michała Magone),  1 miejska placówka wsparcia dziennego – Centrum Wspierania 

Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub”.  

Program „Dobry start” - na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. 

w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start” MOPR 

wypłacił dla 512 dzieci w pieczy zastępczej świadczenia na kwotę 153 600 zł. 

Festyn promujący pieczę zastępczą (07.09.2019) - promocja rodzicielstwa zastępczego. 

Realizatorem przedsięwzięcia byli pracownicy MOPR Działu Pieczy Zastępczej w partnerstwie 

ze Stowarzyszeniem Zastępczego Rodzicielstwa w Poznaniu,  a adresatem działania rodziny 

zastępcze oraz mieszkańcy Poznania w festynie uczestniczyło ok. 200 osób.  

Wyjazd hostingowy dla wychowanków pieczy zastępczej do Stanów Zjednoczonych - 

promocja rodzicielstwa zastępczego. Udział na przełomie 2018 i 2019 roku 1 wychowanka 

rodziny zastępczej w wyjeździe hostingowym do Stanów Zjednoczonych organizowanym 

przez organizację Be Love! Orphan Outreach Missions, Inc., (BLOOM). 

Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych -  w 2019 roku 

środki finansowe w wysokości 8 894 558 zł.  

Stwarzanie możliwości uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej  

Na terenie miasta Poznania funkcjonowało 9 warsztatów terapii zajęciowej, w których 

uczestniczyło 324 osoby. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach 

rehabilitacyjnych, z którego skorzystało 239 osoby, w tym 26 dzieci i młodzieży. 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze Z pomocy skorzystało łącznie 786 osób, w tym 120 dzieci i młodzieży, które dzięki 

temu mogły otrzymać niezbędny w codziennym funkcjonowaniu sprzęt ortopedyczny 

i rehabilitacyjny. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 

- nie przeznaczono środków na realizacje tego zadania. Dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. W 2019 roku z tego rodzaju pomocy 

skorzystało łącznie 228 osób. 

Program „Aktywny Samorząd”  

W 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie kontynuował realizację pilotażowego 

programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON. Celem programu jest 

wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy 

w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji (wejście na rynek pracy i utrzymanie 
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się na rynku pracy). Program jest realizowany w II Modułach. 371 wniosków rozpatrzono 

pozytywnie. 

Program „Zajęcia klubowe w WTZ” 

W 2019 roku MOPR realizował program „Zajęcia klubowe w warsztatach terapii zajęciowej” 

finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności 

i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii 

zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Program „Zajęcia 

klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników 

warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem 

procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej. W roku 2019 z tego wsparcia skorzystały 

dwa Stowarzyszenia prowadzące warsztaty terapii zajęciowej dla 14 klubowiczów. 

Udział i zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji miast w IV Spartakiadzie 

Samorządowej organizowanej przez Związek Miast Polskich w sierpniu 2019r. 

w Poznaniu. 

5-6 września 2019 roku odbyła się w Poznaniu XXVIII Konferencja Stowarzyszenia 

Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej „FORUM” -  „STREFA RODZINY” - 

wielowymiarowość i wieloaspektowość dobrych praktyk”, której współorganizatorem  

był MOPR w Poznaniu. Konferencja organizowana jest dla członków Stowarzyszenia 

Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej „FORUM” przynajmniej raz w roku. Celem 

konferencji odbywającej się pod hasłem ,,STREFA RODZINY - wielowymiarowość 

i wieloaspektowość dobrych praktyk” było wypracowanie jak najlepszych rozwiązań 

w zakresie podnoszenia jakości świadczenia usług społecznych, wspierających rodzinę. 

W 2019r.  miejscem wydarzenia był Poznań, w związku z tym przedstawione zostały 

innowacyjne usługi, czy pakiety usług wprowadzone w Poznaniu dedykowane rodzinom 

z dziećmi, osobom z niepełnosprawnościami, czy seniorom. Przedsięwzięcie było też okazją 

dla uczczenia Jubileuszu 20-lecia powstania MOPR w Poznaniu. 

Nagroda za wybitne i nowatorskie działania w zakresie pomocy społecznej w 2019 roku - 

W MOPR funkcjonuje nowoczesny system zarządzania organizacją pomocy społecznej, który 

skoncentrowany jest wokół celów strategicznych instytucji, zorientowanej na klienta. Budując 

model zarządzania przez cele zwrócono uwagę na świadomość i motywację pracowników, 

rozliczanych z pracy w oparciu o wskaźniki. Wdrożony model jest innowacyjny w obszarze 

pomocy społecznej co zostało docenione przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
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Społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie został uhonorowany nagrodą Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie działania w zakresie pomocy społecznej 

w 2019 roku - wdrożenie modelu Zarządzania Przez Cele. Wręczenie nagrody odbyło  

się 21 listopada 2019 r. w siedzibie Ministerstwa. 

Współpraca ze środkami masowego przekazu - W 2019 roku odnotowano około 

100 kontaktów z mediami (prasa, radio, tv) – lokalnymi i ogólnokrajowymi oraz portalami 

internetowymi. W przeważającej mierze media zainteresowane były uzyskaniem informacji, 

ale też interweniowały w sprawach socjalno-bytowych, higienicznych, zdrowotnych 

i ekonomicznych mieszkańców Poznania. Tematy dominujące w zapytaniach dziennikarzy to: 

 pomoc osobom bezdomnym, 

 pomoc świadczona przez MOPR osobom starszym, w tym schorowanym 

i niesamodzielnym,  

 problemy pieczy zastępczej,  

 programy i projekty realizowane przez MOPR dla osób zagrożonych wykluczeniem, 

 rola i zadania organizatorów społeczności lokalnych, zatrudnionych w MOPR,  

 pomoc świadczona przez MOPR w zakresie żywności i dożywiania (finansowa, bony, 

catering),  

 rocznica wybuchu kamienicy na poznańskim Dębcu, życie poszkodowanych w rok  

po tragedii,  

 realizacja zadań, wynikających z ustawy „Za życiem”,  

 pomoc kobietom w ciąży i młodym matkom,  

 dożywianie dzieci w szkołach przez poznański MOPR w czasie strajku nauczycieli,  

 żebractwo w Poznaniu,  

 współpraca MOPR z Funduszem Pomocy Ofiarom Przestępstw,  

 Ogólnopolska Konferencja Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM połączona 

z dwudziestoleciem funkcjonowania MOPR,  

 problem przemocy w rodzinie,  

 rola świetlic socjoterapeutycznych w niesieniu pomocy dzieciom i młodzieży, 

 Centrum Usług Społecznych – program pilotażowy w Polsce,  

 przygotowanie wspólnie z MOPR i Caritas paczek świątecznych dla rodzin 

zagrożonych marginalizacją. 
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W 2019 roku MOPR udzielił wsparcia w ramach: świadczeń pomocy społecznej – 20 192 

osobom (12 666 rodzinom), przeciwdziałania alkoholizmowi – 935 osobom (548 rodzinom), 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych – 1 948 osobom, pieczy zastępczej – 

641 dzieciom w rodzinach zastępczych, 120 dzieciom w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych, 249 pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych oraz instytucjonalnych 

form opieki. 

Klienci korzystający z pomocy społecznej oraz powody ich trudnej sytuacji życiowej: 

W 2019 roku z różnych form świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy społecznej 

w ramach zadań własnych i zleconych skorzystało 20 192 osób z 12 666 rodzin. Dokonując 

porównania danych za 2018 i 2019 rok w ujęciu narastającym liczba rodzin korzystających 

z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu zmniejszyła się o 429 rodziny, 

tj. ok. 3%, natomiast liczba osób objętych wsparciem zmniejszyła się o 940 osób. Odsetek 

klientów korzystających z pomocy MOPR w odniesieniu do liczby mieszkańców Poznania 

zmniejszył się o ok. 0,2%. Na przestrzeni kilku ostatnich lat dominującym powodem 

korzystania ze świadczeń pomocy społecznej były trzy przesłanki: - długotrwała lub ciężka 

choroba, niepełnosprawność oraz ubóstwo, rozumiane jako uzyskiwanie dochodów poniżej 

ustawowego kryterium dochodowego, które oscyluje na granicy „minimum egzystencji” 

określonego przez Instytut Pracy i Spraw Społecznych - dla osoby samotnie gospodarującej – 

701 zł,  dla gospodarstw domowych wieloosobowych – 528 zł na osobę w rodzinie. Największą 

grupę rodzin, którym udzielono wsparcia w 2019 roku, stanowiły rodziny osób długotrwale 

lub ciężko chorych i była to grupa 7 525 rodzin, tj. ok. 59% ogółu rodzin. Kolejną dużą grupę 

stanowiły: rodziny osób dotkniętych ubóstwem – 4 244 rodzin, tj. ok. 34% ogółu rodzin, 

rodziny osób z niepełnosprawnościami - 3 498 rodzin, tj. ok. 28% ogółu rodzin, rodziny osób 

dotkniętych bezradnością opiekuńczo-wychowawczą – 1 923, tj. 15% ogółu rodzin. Wśród 

rodzin klientów korzystających ze wsparcia Ośrodka w poszczególnych miesiącach w 2019 

roku (średnio 7 986 środowisk), ok. 3% stanowiły nowe rodziny, czyli takie, które 

nie figurowały w rejestrach klientów od 01.01.2018 roku. Średnio w miesiącu przybywało 

ok. 201 środowisk. Wśród 1 945 rodzin, które w 2019 roku opuściły system pomocy społecznej 

(jako podstawę kwalifikacji przyjęto nie korzystanie z pomocy przez sześć kolejnych miesięcy) 

ok. 11% stanowiły rodziny, których ogólna sytuacja materialna uległa poprawie, a 11,5% 

rodziny, których członkowie podjęli zatrudnienie. W odniesieniu do 32% rodzin, które odeszły 

z systemu powodem był zgon klienta. W porównaniu z 2018 rokiem o połowę zmniejszyła  
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się liczba środowisk zaprzestająca korzystania z pomocy Ośrodka z powodu odmowy 

współpracy – w 2018 roku grupę tę stanowiło 8%, a w 2019 roku jedynie 4% środowisk. 

Świadczenia z zakresu pomocy społecznej udzielane klientom – na zadania zlecone gminy 

wydatkowano ogółem 848 450 zł. Dotyczyły one głównie wydatków na świadczenie 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. (W 2019 roku 

pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych na podstawie 

przepisów o ochronie zdrowia psychicznego objęto 67 osób, na co wydatkowano 725 373 zł). 

W 2019 roku wypłacone zostało, przyznane przez sąd, wynagrodzenie należne 22 opiekunom 

z tytułu sprawowania opieki w wysokości 90 577 zł. Dodatkowo w 2019 roku wypłacono 

również pomoc w formie zasiłku pieniężnego cudzoziemcowi. Przyznano w sumie 

24 świadczenia, a ich łączna kwota wyniosła 32 500 zł. Koszt zadań własnych gminy 

realizowanych przez MOPR w 2019 roku wyniósł ogółem 64 660 292 zł. 

Świadczeniami usług opiekuńczych i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 

3 784 osoby. Były to osoby samotne, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności 

lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób oraz osoby wymagające pomocy innych 

osób, gdzie rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą 

takiej pomocy zapewnić.  Poprzez świadczenie usług opiekuńczych następuje poprawa 

funkcjonowania osób najczęściej niesamodzielnych w dotychczasowym środowisku oraz 

zwiększone jest poczucie bezpieczeństwa i jakości życia.  

Z pomocy w formie zasiłków okresowych w 2019 roku skorzystało 4 204 osób, 

na co wydatkowano kwotę 6 791 645 zł. Natomiast w 2018 roku pomocą w tej formie objęto 

4 471 osób na kwotę 6 765 774 zł. Zauważalny jest niewielki spadek liczby osób korzystających 

z zasiłków okresowych (o ok. 6%) oraz wzrost wydatkowanych środków (o ok. 0,4 %). 

Realizacja tego zadania była finansowana ze środków własnych w wysokości 318 672 zł oraz 

z dotacji państwa w wysokości 6 472 973 zł.  

Do katalogu świadczeń obligatoryjnych należy również wypłata zasiłków stałych, którymi 

w 2019 roku objęto 1 846 osób, wydatkując na ten cel 9 450 300 zł, natomiast w 2018 roku 

zasiłki stałe otrzymało 1 883 osób, na co wydatkowano 9 058 617 zł. Zwiększenie 

wydatkowanej kwoty związane jest z całorocznym skutkiem wzrostu wysokości świadczenia 

z tytułu zmiany kryteriów dochodowych uprawniających do pomocy. Realizacja tego zadania 

była finansowana z dotacji państwa. 
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Zakład Lasów Poznańskich 
 W ramach prowadzonej gospodarki leśnej, zgodnie z obowiązującym Planem Urządzania 

Lasu, posadzono wiosną i jesienią łącznie blisko 70 tys. różnych gatunków drzew 

liściastych i iglastych (w tym: dęby, buki, lipy, graby, sosny, świerki, modrzewie) oraz 

krzewów. Prowadzono zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne, mające na celu poprawę 

zdrowotności i kondycji drzewostanów oraz bezpieczeństwa mieszkańców. Udzielano 

prelekcji związanych z edukacją przyrodniczo-leśną oraz pełniono szereg innych działań 

mających na celu zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców. 

 Kontynuacja realizacji innowacyjnego sposobu zagospodarowania rekreacyjnego lasów 

miejskich w uroczysku Malta „Poznawcze szlaki rekreacyjno-turystyczne Leśnictwa 

Antoninek”. Inwestycja ma wpłynąć na zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnej terenów 

leśnych wraz ze skanalizowaniem ruchu turystycznego oraz promocję miasta. Realizacja 

zadań została podzielona na etapy. W ramach etapu pierwszego zrealizowanego w roku 

2017 wykonano oznakowanie tras, wraz z wprowadzeniem małej architektury i tablic 

informacyjnych o tematyce przyrodniczej i historycznej. W 2019 r. realizowano prace  

w ramach etapu drugiego. Oddano do użytku ścieżkę przez bagna przy Stawie Olszak 

oraz pływający pomost na Stawie Browarnym. Rozpoczęto budowę ścieżki w koronach 

drzew w dolinie Szklarki, która planowo zostanie oddana do użytkowania 9 kwietnia 

2020 r. 

 

Pomost na pływakach na Stawie Browarnym 
(fot. Ł. Polakowski) 
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Ścieżka przez bagna (fot. Ł. Polakowski) 

 

Prace budowlane - ścieżka w koronach drzew (fot. Ł. Polakowski) 
 
 

 Przy udziale Pani Katarzyny Kierzek-Koperskiej, Zastępczyni Prezydenta Miasta Poznania 

oraz uczniów 8 szkół ruszyła akcja sadzenia lasu w Lasku Marcelińskim. Posadzono  
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ok. 7,5 tys. sadzonek drzew bardziej odpornych na zmiany klimatyczne. Akcję połączono  

z częścią edukacyjną - pogadankami dotyczącymi zagadnień leśnych. 

 Pozytywna, wieloletnia współpraca Zakładu Lasów Poznańskich z oddolną inicjatywą 

społeczną - Stowarzyszeniem Miłośników Dębiny, którzy na podstawie podpisanej umowy 

użyczenia terenu opiekują się cennym terenem lasów miejskich wraz ze stawami 

śródleśnymi położonymi w Lesie Dębińskim przyczyniła się do podpisania kolejnej 

umowy użyczenia z inną inicjatywą - Stowarzyszeniem Miłośników Doliny Cybiny. 

Stowarzyszenie opiekuje się terenami położonymi w Leśnictwie Antoninek. Poza nadzorem 

i pracami porządkowymi, poprzez zaplanowane wędkowanie, prowadzone będą działania 

biomanipulacyjne wpływające na czystość okolicznych stawów: Stawu Olszak, Stawu 

Browarnego, Stawu Młyńskiego i Stawu Antoninek, wraz z przyległym do nich 

otoczeniem. Przyczyni się to pośrednio do poprawy jakości wód Jeziora Maltańskiego. 

 W ramach międzynarodowych warsztatów „Mood for Wood”, na terenie 

administrowanym przez Zakład Lasów Poznańskich powstały oryginalne, drewniane 

konstrukcje służące użytkownikom psiego wybiegu oraz obserwatorom ptaków nad 

Jeziorem Rusałka. Projekty były realizowane przez studentów z Polski, Czech, Słowacji  

i Węgier. 

 

Czatownia do obserwacji ptaków (fot. Ł. Antosz) 
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Czatownia do obserwacji ptaków (fot. Ł. Antosz) 
 

 

 

Drewniana konstrukcja na wybiegu dla psów (fot. Ł. Antosz) 
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 Opracowanie projektu „Programu adaptacji lasów komunalnych miasta Poznania  

do zmian klimatycznych”. Konieczność powstania programu wynika z coraz częściej 

wymienianego problemu jakim są zachodzące, przyspieszające w ostatnich latach zmiany 

klimatyczne. Lasy w dużych aglomeracjach miejskich mają nieprzeceniony wpływ  

na łagodzenie tychże zmian, dlatego ważne jest prowadzenie odpowiednio dostosowanej 

gospodarki leśnej. Działania adaptacyjne będą polegać przede wszystkim na utrzymaniu 

zróżnicowanej struktury gatunkowej, wiekowej oraz piętrowej drzewostanów i mają 

przeciwdziałać negatywnym zmianom klimatu, poprawić kondycję zdrowotną lasów,  

a co za tym idzie podnieść jakość życia mieszkańców. Kolejnym etapem działań (2020 r.) 

będzie powołanie Zespołu do spraw adaptacji lasów komunalnych miasta Poznania  

do zmian klimatycznych pod przewodnictwem Pani Katarzyny Kierzek-Koperskiej, 

Zastępczyni Prezydenta Miasta Poznania. Patronami honorowymi będą Pani Senator 

Jadwiga Rotnicka oraz Pan prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, Prorektor ds. Nauki  

i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego. 

 

Zarząd Dróg Miejskich 
I. Zadania, działania, osiągnięcia 

Najważniejsze efekty działalności Zarządu Dróg Miejskich w 2019 r. - poprawa jakości 

życia mieszkańców poprzez wprowadzanie rozwiązań uspokajających ruch samochodowy, 

nadających priorytet komunikacji zbiorowej, czy promujących ekologiczne środki 

transportu, ruch pieszych i poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

Budowa infrastruktury drogowej poprawiającej jakość układu komunikacyjnego 

i usprawniającej funkcjonowanie transportu publicznego.  

Zwiększenie atrakcyjności Miasta poprzez systematyczne wprowadzanie nowej zieleni 

w pasach drogowych oraz utrzymywanie istniejącej zieleni przyulicznej. 

Dodatkowo warto odnotować następujące działania: 

a) Spotkania z osobami niepełnosprawnymi – szkolenia z zakresu obsługi przycisków 

dla pieszych oraz budowa nowych sygnalizacji akustycznych 

W 2019 r. w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Wielkopolski odbyły  

się prezentacje / szkolenia z obsługi przycisków dla pieszych o poszerzonej 

funkcjonalności. Pomimo, że tego rodzaju przycisków jest w Poznaniu coraz więcej, nadal 

niewiele osób wie jak korzystać ze wszystkich ich możliwości. Standardowe przyciski 

aktywujące sygnalizację świetlną dla pieszych znane są wszystkim. Wyposażone  
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są one w jedną funkcję informującą sterownik, że pieszy oczekuje na zielone światło. 

Alternatywą dla nich są przyciski o poszerzonej funkcjonalności, dedykowane szczególnie 

osobom z dysfunkcjami wzroku. Są to urządzenia wyposażone w system dźwiękowego 

naprowadzania na przycisk i potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz moduł wibracyjny, 

potwierdzający nadawanie zielonego światła. Natężenie wszystkich emitowanych 

dźwięków dostosowuje się do głośności otoczenia. Ponadto na bocznym panelu przycisku 

umieszczone są trójwymiarowe piktogramy prezentujące topografię przejścia. Podczas 

spotkania / szkolenia, które odbyło się 2 kwietnia 2019 r. wykorzystany został przenośny 

prezenter przycisku demonstrujący jego możliwości. Dzięki niemu każdy zainteresowany 

mógł samodzielnie przetestować przycisk, dowiedzieć się co oznaczają piktogramy 

na bocznej listwie i jak brzmią emitowane przez niego dźwięki.  Elementy prezentera 

zostały opisane w alfabecie łacińskim i Braille’a, umożliwiając skorzystanie z niego 

również osobom niewidomym. Urządzenie było dostępne dla wszystkich 

zainteresowanych w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Niepodległości 

29 do połowy kwietnia 2019 r. 

Zarząd Dróg Miejskich zapraszał organizacje i instytucje współpracujące z osobami 

niewidomymi i niedowidzącymi do włączenia się w przeprowadzenie podobnych szkoleń 

i ekspozycji prezentera przycisku dla pieszych w swoich siedzibach.  

Przykładowe linki: 

https://zdm.poznan.pl/pl/web/aktualnosci/view/id/obsluga-przyciskow-dla-pieszych-

szkolenia-i-prezentacje  

https://zdm.poznan.pl/pl/web/aktualnosci/view/id/sygnalizacja-akustyczna-bez-tajemnic  

https://zdm.poznan.pl/pl/web/aktualnosci/view/id/sygnalizacja-akustyczna-na-przejsciu-

przez-al-solidarnosci  

https://zdm.poznan.pl/pl/web/aktualnosci/view/id/sygnalizcja-akustyczna-na-

skrzyzowaniu-al-solidarnosci-i-ul-rylejewa  

https://zdm.poznan.pl/pl/web/aktualnosci/view/id/kolejne-sygnalizacje-akustyczne  

b) Prowadzenie strony internetowej zdm.poznan.pl i profilu ZDM Poznań  na Facebooku   

Mieszkańcy miasta oraz wszyscy zainteresowani mogą pozyskiwać informacje na temat 

działań realizowanych przez ZDM oraz sytuacji na drogach w Poznaniu ze strony 

internetowej www.zdm.poznan.pl lub profilu ZDM na Facebooku   

Strona www.zdm.poznan.pl  w 2019 r. - odnotowano 231 302 użytkowników i 1 005 229 

odsłon  
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Profil ZDM na Facebooku w 2019 r. -  przybyło 1557 polubień, a informacje dotarły 

do 1 467 330 użytkowników (takich, którzy zatrzymali swój wzrok na postach). 

c) Współpraca z innymi jednostkami / wydziałami / instytucjami 

 W celu zapewnienia właściwych warunków funkcjonowania transportu publicznego 

w Poznaniu w sytuacji wzrastającego zatłoczenia miasta środkami transportu 

indywidualnego powołany został przez Prezydenta Miasta Poznania Zespół do spraw 

usprawnień komunikacyjnych.  

pracownicy ZDM, ZTM, MIR i MPK spotykają się systematycznie by wypracować 

rozwiązania, które spowodują, że autobusy komunikacji publicznej będą jeździły zgodnie 

z rozkładem jazdy pomimo dużego natężenia ruchu na ulicach i przysłowiowych korków. 

Kluczem jest wykorzystanie sygnalizacji świetlnej, która dając autobusom zielone  

lub czerwono światło wpływa na sprawność ich przejazdów przez miasto, szczególnie 

w godzinach szczytu. 

https://zdm.poznan.pl/pl/web/aktualnosci/view/id/wspolpraca-miejskich-jednostek  

Zarządzenie nr 589/2019/P w sprawie powołania Zespołu ds. usprawnień 

komunikacyjnych. https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/zarzadzenie-nr-589-

2019-p,NT0015B6A2/ 

Do zadań Zespołu należy między innymi: 

1) diagnozowanie sytuacji tamowania ruchu środków transportu zbiorowego 

i ich likwidacja lub znaczące ograniczenie; 

2) proponowanie i opiniowanie projektów, inicjatyw, inwestycji i innych działań 

zmierzających do ułatwienia ruchu pojazdów transportu zbiorowego; 

3) rekomendowanie zmian w organizacji ruchu oraz infrastrukturze drogowej 

zmierzających do poprawy płynności oraz przyspieszenia pojazdów publicznego 

transportu zbiorowego; 

4) działanie na rzecz docelowego wdrożenia całkowitej separacji ruchu tramwajowego 

od wzdłużnego ruchu samochodów oraz wprowadzenia buspasów wszędzie tam, gdzie 

występują zatory samochodowe. 

 Pracownicy Zarządu Dróg Miejskich uczestniczą w cyklicznych spotkaniach Komisji 

Bezpieczeństwa przy Miejskim Inżynierze Ruchu, składającej się m.in. z przedstawicieli 

ZDM, Straży Miejskiej, Zarządu Transportu Miejskiego, Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego i Bezpieczeństwa, nadzoru ruchu MPK i Policji. Spotkania Komisji 
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odbywają się co dwa tygodnie i poświęcone są najważniejszym sprawom dotyczącym 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Poznania. 

 Porozumienie z Politechniką Poznańską w zakresie analizy potencjału i metod 

wykorzystywania zbiorów systemu ITS do poprawy funkcjonowania systemu 

transportowego Miasta Poznania. 

 Bieżąca współpraca z WZKiB UMP w zakresie rozwoju infrastruktury teletechnicznej 

Miasta Poznania. 

 Usuwanie pojazdów z pasa drogowego współpraca ZDM ze Strażą Miejską Miasta 

Poznania. 

 W ramach struktury organizacyjnej Zarządu Dróg Miejskich od kwietnia 2019 r. powołany 

został Wydział Przestrzeni Publicznej i Estetyki, w ramach którego funkcjonuje 

stanowisko Koordynatora ds. dostępności przestrzeni publicznej. W/w koordynator 

na podstawie zarządzenie nr 817/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14.11.2018 r. 

w sprawie realizacji Standardów Dostępności dla Miasta Poznania opiniuje koncepcje 

i projekty budowlane w zakresie realizacji w/w standardów oraz poprzez środowisko osób 

z niepełnosprawnościami w ramach określonych kompetencji reaguje na ich potrzeby. 

 W zakresie zieleni przyulicznej zarówno dorobek, jak i ostatnie dokonania zostały 

zaprezentowane podczas konferencji w Poznaniu i Wrocławiu: 

- 26.09.2019 r. – Poznań, organizator: DENDROS, Prezentacja ZDM pt. „Jak pomagamy 

poznańskim drzewom przyulicznym?” oraz objazd terenowy przedstawiający stan zieleni 

przyulicznej 

- 24.10.2019 r. – Wrocław, organizator: Forum Przyjaciół Drzew Prezentacja ZDM 

pt. „Obrona drzew przed zagrożeniami wynikającymi z sąsiedztwa robót budowlanych.” 

 W zakresie zabezpieczenia szlaków migracyjnych płazów na terenie miasta Poznania 

Zarząd Dróg Miejskich współpracuje z herpetologami z Klubu Przyrodników Koło 

Poznańskie. Od roku 2012 ZDM partycypuje w kosztach przy zabezpieczaniu płazów 

korytarza migracyjnego w Dolinie Bogdanki. W 2019 roku ZDM zwiększył zakres prac 

zlecając Klubowi Przyrodników przenoszenie płazów wzdłuż ul. Warmińskiej 

(bez montażu pułapek chwytnych poprzez organizowanie patroli przez członków Klubu 

Przyrodników). 
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II. Najważniejsze osiągnięcia, ewentualne nagrody i wyróżnienia: 

W roku 2019 Zarząd Dróg Miejskich otrzymał: 

 podziękowania za dobrą współpracę dla z-cy naczelnika Wydziału Zarządzania 

i Ewidencji Dróg oraz Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania w ZDM 

 podziękowania za szkolenie przeprowadzone przez pracowników Wydziału 

Usuwania Pojazdów ZDM z zakresu usuwania porzuconych pojazdów 

dla pracowników UM w Świebodzinie, dla Straży Miejskiej we Wrześni, dla Straży 

Miejskiej w Kaliszu 

 podziękowania za pomoc w organizacji 100 rocznicy powołania Policji Państwowej  

 podziękowania za prace przeprowadzone w ulicach ul. Dąbrowskiego 

i ul. Poświatowskiej dla Wydziału Utrzymania Dróg  

 podziękowania za oznakowanie poziome Głogowska – 

Hetmańska 

 podziękowania za współpracę przy ćwiczeniach „Tramwaj”  

http://www.kmpsp.poznan.pl/2019-06-19/cwiczenia-tramwaj  

 podziękowania za akcję Godzina dla Ziemi 

https://www.poznan.pl/mim/info/news/godzina-dla-ziemi-wwf-takze-w-

poznaniu,130782.html  

 podziękowania za zaangażowanie na rzecz Poznańskiego 

Budżetu Obywatelskiego 2019 (PBO19). 

 Rada Osiedla Stare Miasto już po raz trzeci przyznała 

dyplomy Dobrym Sąsiadom oraz certyfikaty odpowiedzialnym społecznie 

przedsiębiorcom – stosującym Kodeks Dobrych Praktyk. Agnieszka Szulc, 

Naczelnik Wydziału Terenów Zieleni Zarządu Dróg Miejskich otrzymała – „Dylom 

Dobrego Sąsiada” za upór w realizacji nowych zielonych miejsc, biologicznie 

czynnych pasów zieleni wzdłuż dróg i chodników na terenie dzielnicy Starego 

Miasta, za otwartą postawę, umiejętność współpracy z trudnym towarzystwem 

społeczników i ekologów. 

          http://staremiasto.poznan.pl/home/dobry-sasiad-laureaci-3-edycji/  
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III. Inwestycje i remonty przeprowadzone / nadzorowane przez Zarząd Dróg 

Miejskich w 2019 r. 

 

Nr zadania Nazwa Zadania Zakres w roku 2019 Łączne 
nakłady 
finansowe    
(wg 
WPF) 

Plan 
2019 

Wydatkowanie 
2019 

ZDM/P/022 Ciek Górczynka Prace projektowe 
Inwestorstwo zastępcze  

11 800 
000,00 

260 
000,00 
 

220 774,39 
 

ZDM/P/024 Przebudowa ul. 
Kolejowej 

Prace projektowe 
Inwestorstwo zastępcze 

8 934 
507,00 

84 
194,00 
 

84 193,50 
 

ZDM/P/032 Program "Poznań 
Rataje-Franowo" - 
budowa ul. 
Folwarcznej 

Realizacja robót 
budowlanych/ budowlano 
- montażowych/głównych 
Inwestorstwo zastępcze 

33 682 
556,00 

28 247 
749,00 

28 247 748,41 

ZDM/P/041 
 

Budowa kładki 
pieszo - rowerowej 
nad rzeką Wartą 
oraz Cybiną 
pomiędzy 
Berdychowem, 
Ostrowem 
Tumskim oraz 
Chwaliszewem 

Prace projektowe 
Inwestorstwo zastępcze 

29 845 
904,00 

400 
000,00 
 

319 123,50 
 

ZDM/P/045 
 

Budowa ul. Św. 
Wawrzyńca 

Prace projektowe 
Inwestorstwo zastępcze 

30 149 
322,00 

255 
420,00 
 

255 419,22 
 

ZDM/P/046 Budowa 
zintegrowanego 
węzła 
transportowego 
Grunwaldzka, w 
miejscu przejazdu 
przez linię 
kolejową E20 

Wydatkowano środki na 
projekt przebudowy 
istniejącej linii 
energetycznej; 
Inwestorstwo zastępcze  

2 854 680,00 2 226 
061,00 

47 970,00 

ZDM/P/048 Przebudowa 
przejścia 
podziemnego w ul. 
Milczańskiej 

Prace projektowe 
Inwestorstwo zastępcze 

3 219 
999,00 

2 226 
061,00 

47 970,00 

ZDM/P/050 przebudowa 
obiektu nad PST – 
Szymanowskiego 

Prace projektowe 
Realizacja robót 
budowlanych/budowlano-
montażowych/głównych 
Inwestorstwo zastępcze 
Nadzór nad realizacją 
projektu 

17 200 000,00 12 606 
845,00 
 

11 571 058,04 
 

ZDM/P/063 Przebudowa ul. 
Palacza 

Realizacja robót 
budowlanych / 
budowlano-montażowych 
/ głównych 
Inwestorstwo zastępcze 
Nadzór nad realizacją 
projektu 

5 900 000,00 5 703 
432,00 

5 697 099,36 
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ZDM/P/069 Przebudowa 
wiaduktu w ciągu 
ul. Kurlandzkiej 
wraz z przebudową 
układu drogowego 

Prace projektowe 
Inwestorstwo zastępcze 

29 380 000,00 378 
123,00 

342 059,25 

ZDM/P/073 Budowa 
skrzyżowania 
bezkolizyjnego z 
linią kolejową nr 
354 w ciągu ul. 
Lutyckiej w 
Poznaniu 

Inwestorstwo zastępcze 62 197 024,00 50 
000,00 

49 999,99 

ZDM/P/076 przebudowa ul. 
Gdyńskiej (DW 
196) od granicy 
miasta do zjazdu do 
Centralnej 
Oczyszczalni 
Ścieków 

Prace projektowe 
Inwestorstwo zastępcze 
Nadzór nad realizacja 
projektu 

45 640 000,00 2 500 
000,00 

2 493 164,05 

ZDM/P/078 Przebudowa Mostu 
Lecha 

Realizacja robót 
budowlanych / 
budowlano-montażowych 
/ głównych 
Inwestorstwo zastępcze 
Nadzór nad realizacja 
projektu 

64 200 000,00 38 320 
000,00 

38 273 207,00 

ZDM/P/080 Przebudowa drogi 
w ciągu ul. 
Szwajcarskiej 

Realizacja robót 
budowlanych / 
budowlano-montażowych 
/ głównych 
Inwestorstwo zastępcze 
Nadzór nad realizacja 
projektu 

2 406 150,00 2 276 
262,00 

2 167 328,69 

ZDM/P/083 Przebudowa 
schodów w ul. 
Spychalskiego 

Prace projektowe 
Inwestorstwo zastępcze 
Nadzór nad realizacja 
projektu 

4 663 900,00 317 
059,00 

317 058,03 

ZDM/P/085 Przebudowa ul. 
Taczaka 

Prace projektowe 
Realizacja robót 
budowlanych / 
budowlano-montażowych 
/ głównych 
Inwestorstwo zastępcze 
Nadzór nad realizacja 
projektu 

9 018 450,00 6 426 
296,00 

6 425 831,41 

ZDM/P/086 Budowa węzła 
komunikacyjnego 
Nowa 
Naramowicka 

Inwestorstwo zastępcze 
Nadzór nad realizacją 
projektu 
Wydatkowano środki na 
obsługę prawną 
inwestycji. 

95 489 276,00 350 
000,00 

274 055,73 
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ZDM/P/087 Budowa dojazdu 
do Zespołu 
Szkolno - 
Przedszkolnego na 
Naramowicach 

Realizacja robót 
budowlanych / 
budowlano-montażowych 
/ głównych 
Inwestorstwo zastępcze 
Nadzór nad realizacją 
projektu 

1 443 669,00 265 
650,00 
 

265 649,10 
 

ZDM/P/089 
 

Przebudowa 
skrzyżowania ulic: 
Stróżyńskiego - 
Marka z Aviano - 
Morasko - 
Mateckiego 

Prace projektowe 
Inwestorstwo zastępcze 
 

1 443 776,00 40 
459,00 
 

40 458,81 
 

ZDM/P/090 Przebudowa Ronda 
Śródka  
(Rondo Śródka - 
PIESI górą) 

prace projektowe. – 
aktualizacja dokumentacji 
projektowej; 
- opracowanie rozwiązań 
organizacji ruchu; 

386 155,00 275 
000,00 

74 135,12 

ZDM/P/092 Przebudowa ulicy 
Lotniczej w 
Poznaniu 
 

Prace projektowe 
Inwestorstwo zastępcze 

220 000,00 175 
105,00 
 

149 008,43 
 

ZDM/P/093 Przebudowa 
skrzyżowań ulic 
Chartowo / 
Wiatraczna oraz 
Żegrze / 
Bobrzańska w 
Poznaniu 

Realizacja robót 
budowlanych / 
budowlano-montażowych 
/ głównych 
Inwestorstwo zastępcze 
Nadzór nad realizacja 
projektu 

6 997 150,00 6 150 
001,00 

6 149 999,98 

ZDM/P/095 Budowa układu 
drogowego dla 
potrzeb rozwoju 
gminnego 
budownictwa 
mieszkalnego 

Prace projektowe 
Realizacja robót 
budowlanych / 
budowlano-montażowych 
/ głównych 
Inwestorstwo zastępcze 
Nadzór nad realizacja 
projektu 

36 746 622,00 
 

5 820 
074,00 

5 644 532,43 

ZDM/P/096 Budowa ul. 
Hodowlanej 

Inwestorstwo zastępcze 4 000 000,00 6 
150,00 

6 150,00 

ZDM/P/099 Przebudowa 
wiaduktu w ciągu 
ul. Gołężyckiej 

Prace projektowe  
Inwestorstwo zastępcze 

5 800 000,00 114 
206,00 

114 205,50 

ZDM/P/102 Przebudowa ulicy 
Jackowskiego na 
odcinku od ul. 
Kraszewskiego do 
ul. Polnej 

Prace projektowe 
Realizacja robót 
budowlanych / 
budowlano-montażowych 
/ głównych 
Inwestorstwo zastępcze 
Nadzór nad realizacja 
projektu 

7 016 601,00 6 181 
588,00 

6 180 241,10 

ZDM/P/103 Budowa zbiornika 
retencyjnego na 
Łacinie 

Prace projektowe  
Inwestorstwo zastępcze 

1 364 478,00 75 
000,00 

75 000,00 



391 

 

ZDM/P/104 Przebudowa ul. 
Umultowskiej na 
odcinku od ul. 
Krygowskiego do 
ul. Ślazowej 

Prace projektowe  
Inwestorstwo zastępcze 

187 700,00 187 
700,00 

183 085,50 

 

Inne zadania realizowane przez ZDM: 

 ZDM/P/009 Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich 

i powiatowych (WPF 61 085 678,00, plan 2019 - 8 000 000,00, wykonanie 2019 - 7 

983 355,65), w tym wydatkowano środki na: 

 roboty budowlane ze wzmocnieniem nawierzchni ul. Warszawskiej na odc. 

od ul. Michała do granicy miasta (3.348.745,52 zł); 

 roboty budowlane na ul. Chartowo - Żegrze (1.500.076,47 zł); 

 wykonanie remontu ulic Żegrze i Chartowo na odc. od ul. Piaśnickiej 

do ul. Kurlandzkiej (1.100.000,00 zł); 

 roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni jezdni ul. Piaśnickiej 

(929.622,68 zł); 

 roboty budowlane na ul. Królowej Jadwigi (710.155,49 zł); 

 budowę sygnalizacji świetlnej  oraz wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu 

na skrzyżowaniu ulic Serbska - Pasterska wraz z budową kanalizacji teletechnicznej 

od ronda Solidarności do ul. Naramowickiej (150.000,00 zł); 

 wymianę nawierzchni jezdni ul. Kurlandzkiej o dł. 91,7mb (149.996,29 zł); 

 wymianę warstwy ścieralnej ul. Ratajczaka na odcinku od ul. 27 Grudnia 

do ul. Św. Marcin (94.759,20 zł). 

 ZDM/P/011System Informacji Miejskiej (WPF 15 200 346,00, plan 2019 – 

500 000,00, wykonanie 2019 - 497 889,98), w tym wydatkowano środki na wykonanie 

tablic ulicowych dla 34 jednostek obszarowych na terenie miasta Poznania. 

 ZDM/P/029 Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego 

Parkowania Miejskiej (WPF 19 986 048,00, plan 2019 - 277 000,00, wykonanie 2019 - 

275 923,73) Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych/głównych. 

Wydatkowano środki na: 

 kontynuowanie opracowanie projektów organizacji ruchu i parkowania w związku 

z poszerzeniem SPP dla obszaru Wilda i os. Św. Łazarz (212.898,53 zł); 

 opracowanie projektu likwidacji sygnalizacji świetlnej (63.025,20 zł). 
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 ZDM/P/051 Budowa chodników (WPF 23 252 070,00, plan 2019 - 3 943 774,00, 

wykonanie 2019 - 3 157 638,75).  

Budowa chodników na terenie dzielnicy Grunwald, wydatkowano środki na: 

 wykonanie łącznika pomiędzy ul. Babimojską i ul. Smardzewską - roboty 

budowlane oraz wynagrodzenie za inwestorstwo zastępcze (446.391,78 zł); 

 wykonanie robót budowlanych w pasie drogowym w ciągu ul. Ściegiennego 

na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Promienistej (387.891,94 zł); 

 realizacja projektu Bezpieczna grunwaldzka droga do szkoły i przedszkola 

(23.407,62 zł); 

 opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy chodnika i drogi 

prowadzącej do Przedszkola nr 32 na ul. Chociszewskiego (44.034,00 zł); 

 opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w pasie drogowym 

ul. Gladiolowej (29.520,00 zł); 

 aktualizację kosztorysu dla przebudowy ciągu pieszo - rowerowego ul. Brzechwy 

(3.690,00 zł); 

 aktualizację kosztorysów dla budowy chodnika w ul. Gladiolowej i ul. Floksowej 

(2.730,00 zł); 

Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: 

 realizacja projektu Bezpieczna grunwaldzka droga do szkoły i przedszkola 

(363.682,00 zł); 

Ponadto wydatkowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji 

osiedli: 

 opracowanie projektu budowy chodnika pieszo - jezdni ul. Lewkoniowa 

(12.484,50 zł). 

Budowa chodników na terenie dzielnicy Nowe Miasto, wydatkowano środki na: 

 wykonanie robót budowlanych ul. Zamenhofa od strony osiedla Piastowskiego 

(od ul. Wioślarskiej do ul. Szczytnickiej) (336.660,99 zł); 

Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: 

 opracowanie dokumentacji projektowej dla przedłużenia chodnika i drogi 

rowerowej od ul. Spławie do ul. Ustrzyckiej (12.300,00 zł); 
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Budowa chodników na terenie dzielnicy Stare Miasto, wydatkowano środki na: 

 opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Wyłom, częściowe 

wykonanie robót (200.000,00 zł); 

 opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika po stronie północnej 

ul. Głuszyna, od narożnika posesji 151A do strażnicy OSP Głuszyna  

wraz z odwodnieniem i przesunięciem słupów oświetleniowych (55.965,00 zł); 

 zagospodarowanie pasa drogowego ul. Naramowickiej (skwer Naramowicka - 

Boranta) zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową (7.127,24 zł); 

 aktualizację kosztorysów i uzgodnienie warunków przyłączeniowych dla budowy 

łącznika pomiędzy ul. Winogrady a ul. Za Cytadelą (2.152,50 zł); 

 opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika u zbiegu 

ul. Meteorytowej, Morasko i Sióstr Misjonarek (1.204,00 zł); 

Ponadto wydatkowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji 

osiedli: 

 aktualizację kosztorysów, częściową realizację robót budowlanych, pełnienie 

nadzoru inwestorskiego oraz uzgodnienie warunków przyłączeniowych 

dla budowy chodnika w ul. Naramowickiej wraz z drogą rowerową po stronie 

wschodniej na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Jasna Rola (655.234,38 zł); 

 zagospodarowanie pasa drogowego ul. Naramowickiej (skwer Naramowicka - 

Boranta) zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową (195.000,00 zł); 

 opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika po północnej stronie 

ul. Radojewo do granicy Miasta Poznania (40.035,00 zł); 

 realizację robót budowlanych oraz nadzór inwestorski zrealizowanych w 2018 

dla budowy chodnika w ul. Widłakowej (20.171,00 zł); 

 opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika u zbiegu 

ul. Meteorytowej, Morasko i Sióstr Misjonarek (17.000,00 zł); 

Budowa chodników na terenie dzielnicy Wilda, wydatkowano środki na: 

 opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika po zachodniej stronie 

ulicy 28 czerwca 1956r. na odcinku od zjazdu na teren LIDL do granic Miasta 

(43.831,00 zł). 
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Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: 

 roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodnika 

na ul. Langiewicza na odcinku od ul. Filareckiej do  ul. 28 Czerwca 1956r. 

(141.307,65 zł); 

 realizację robót budowlanych na ul. Poplińskich (101.033,55 zł). 

Dla zadania Budowa chodników wydatkowano również środki na: 

 aktualizację kosztorysów dla przebudowy chodnika w ul. Królowej Jadwigi 

(9.840,00 zł); 

 aktualizację kosztorysów inwestorskich dla przebudowy ul. Grudzieniec 

(1.968,00 zł); 

 aktualizację kosztorysów dla przebudowy ul. Brzechwty (1.808,10 zł); 

 aktualizację kosztorysów dla budowy chodnika ul. Radojewo po stronie północnej 

jezdni do granic miasta (1.168,50 zł). 

 ZDM/P/052 Budowa dróg rowerowych (WPF 94 276 058,00, plan 2019 - 11 683 

948,00, wykonanie 2019 - 11 141 562,07). 

Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Grunwald, wydatkowano środki na: 

 budowę dróg rowerowych w ciągu ul. Grunwaldzkiej na odc. od ul. Roosevelta 

do Ronda Skubiszewskiego, wynagrodzenie za inwestorstwo zastępcze i częściową 

realizację robót budowlanych (5.574.532,19 zł); 

 budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej - odc. od ul. Stolarskiej 

do ul. Roosevelta wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej 

i Śniadeckich, wynagrodzenie za inwestorstwo zastępcze (2.042.742,13 zł); 

 budowa przejazdu rowerowego ul. Solna - Kulasa (529.487,50 zł); 

 dokończenie budowy drogi rowerowej po północnej stronie ul. Bukowskiej  

przed ul. Polną (24.761,83 zł); 

Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: 

 opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przejazdu dla rowerów w ciągu 

ul. Słonecznej i Marcelińskiej w ramach pakietu dobrych rozwiązań 

#rowerowypoznań (102.578,40 zł); 

 wynagrodzenie dla spółki PIM w ramach zadania rowerowy pakiet dla Górczyna, 

Junikowa i Ławicy (11.070,00 zł). 
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Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Jeżyce, wydatkowano środki na: 

 budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Dąbrowskiego przy Instytucie Meteorologii 

i Gospodarki Wodnej (94.612,85 zł); 

Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: 

 wymianę nawierzchni ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Niestachowskiej strona 

wschodnia, ul. Witosa strona zachodnia, ul. Szeligowskiego (650.335,96 zł); 

 wymianę nawierzchni ścieżki rowerowej na ul. Hetmańskiej strona południowa - 

odcinek wiadukt kolejowy Dmowskiego (336.808,42 zł). 

Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Nowe Miasto, wydatkowano środki na: 

Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: 

 opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego 

w ciągu ul. Ługańskiej (46.900,00 zł); 

 zmiana oznakowania poziomego na drodze rowerowej na ul. Zamenhofa 

(31.505,00 zł). 

Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Stare Miasto, wydatkowano środki na: 

 opracowanie dokumentacji projektowej oraz wynagrodzenie spółki PIM 

dla zadania projektu drogi rowerowej wzdłuż ulic Wyszyńskiego, Estkowskiego, 

Wolnica, Solna (301.165,50 zł); 

 opracowanie projektu zmian organizacji ruchu - pasy rowerowe na ul. Murawa 

(75.000,00 zł); 

Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: 

 wymianę nawierzchni ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ks. Mieszka I (599.999,73 zł); 

 opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz wynagrodzenie spółki 

PIM dla Promenady Piątkowsko - Winogradzkiej - wygodna trasa spacerowa 

(82.850,48 zł). 

Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Wilda, wydatkowano środki na: 

 wykonanie tablicy informacyjnej dla drogi rowerowej w ul. Dolna Wilda 

i ul. Półwiejskiej oraz na wynagrodzenie spółki PIM (13.874,40 zł); 

Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: 

 wymianę nawierzchni ścieżki rowerowej na ul. Hetmańskiej na odcinku Most 

Przemysła - wiadukt kolejowy (575.881,80 zł). 
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Dla zadania Budowa dróg rowerowych wydatkowano również środki na: 

 wykonanie przejazdu dla rowerów na skrzyżowaniu ul. Murawa/Lechicka 

(42.504,61 zł); 

Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: 

 opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sygnalizacji świetlnej 

na skrzyżowaniu ulic Hetmańska/Jarochowskiego i Głogowska/Sielska 

(4.951,27 zł). 

 ZDM/P/053 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje 

(WPF 3 217 036,00, plan 2019 - 408 600,00, wykonanie 2019 - 325 062,93). 

Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje na terenie dzielnicy Jeżyce, 

wydatkowano środki na: 

 opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia na ul. Bronowej (4.920,00 zł); 

Ponadto wydatkowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji 

osiedli: 

 realizację robót budowlanych na doświetlenie przejścia dla pieszych 

na al. Wielkopolskiej (36.000,00 zł). 

Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje na terenie dzielnicy Stare 

Miasto, wydatkowano środki na: 

 realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego doświetlenia 

przejścia dla pieszych na ul. Arnikowej (22.180,00 zł); 

 opracowanie i projekt budowy oświetlenia ul. Wrotyczowej (7.640,45 zł); 

 opracowanie i projekt budowy oświetlenia ul. Figowej (589,60 zł); 

Ponadto wydatkowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji 

osiedli: 

 kontynuowanie robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego 

przy budowie oświetlenia w ul. Bursztynowej i ul. Agatowej (77.986,63 zł); 

 opracowanie i projekt budowy oświetlenia ul. Wrotyczowej (56.797,00 zł); 

 opracowanie i projekt budowy oświetlenia ul. Figowej (53.956,00 zł). 

Dla zadania Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje wydatkowano 

również środki na: 

 realizację robót budowlanych na ul. Sępiej i ul. Wilczak (61.054,15 zł); 
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 realizację robót budowlanych na doświetlenie przejścia dla pieszych 

na al. Wielkopolskiej (3.360,00 zł); 

 pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie oświetlenia w ul. Podmokłej 

i Poligonowej realizowanego w roku 2018 (579,10 zł). 

 ZDM/P/054 Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód 

opadowych, pochodzących z powierzchni ulic (WPF 9 468 210,00, plan 2019 – 

946 084,00, wykonanie 2019 - 919 057,43). 

 zaktualizowano kosztorysy, wykonano roboty budowlane wraz z nadzorami 

dla budowy urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych 

dla ul. Pomorskiej i Kaszubskiej oraz wykonano kosztorys inwestorski, ofertowy 

i przedmiar robót dla ul. Śląskiej (846.764,54 zł); 

 wynagrodzenia dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie za budowę kanalizacji 

deszczowej przy ul. Św. Wawrzyńca - wlot A39 (45.497,34 zł); 

 opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy osadnika oczyszczania wód 

opadowych przy ul. Morasko (26.795,55 zł). 

 ZDM/P/055 Modernizacja obiektów inżynierskich (WPF 92 590 592,00, plan 2019 - 

205 752,00, wykonanie 2019 - 205 751,50). 

Modernizacja obiektów inżynierskich na terenie dzielnicy Nowe Miasto, wydatkowano 

środki na: 

Wydatkowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: 

 opracowanie projektu przebudowy ul. Porzeczkowej wraz z poszerzeniem 

przepustu i wyznaczeniem przejścia dla pieszych przez ul. Szczepankowo. 

Dla zadania Modernizacja obiektów inżynierskich wydatkowano również środki na: 

 przebudowę wiaduktu nad PST Słowiańska polegająca na wykonaniu prac 

projektowych etap I oraz wynagrodzeniu PIM (79.027,50 zł); 

 opracowanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia "Remont mostu Mieszka I 

oraz mostu Chrobrego" etap I opinia geotechniczna (35.793,00 zł); 

 aktualizację dokumentacji projektowej dla przebudowy schodów Mostu 

Dworcowego - strona południowa w zakresie wymiany ustroju niosącego wraz 

z elementami wyposażenia i zabezpieczenia antykorozyjnego z zachowaniem 

obecnych rozwiązań architektonicznych oraz pełnieniem funkcji inwestora 

zastępczego (32.000,00 zł); 
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 wynagrodzenie PIM dla przebudowy chodnika na Moście Dworcowym północnym 

od przejścia w ul. Matyi - przy przystanku tramwajowym - do ul. Głogowskiej 

(10.100,00 zł). 

 ZDM/P/056 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych (WPF 86 649 414,00, plan 

2019 - 13 188 973,00, wykonanie 2019 - 12 185 397,37). 

Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Grunwald, wydatkowano 

środki na: 

 kontynuację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego 

dla przebudowy ul. Szamotulskiej z wykonaniem ścieżki rowerowej 

(337.874,27 zł); 

 opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wynagrodzeniem spółki PIM 

za przebudowę ul. Heweliusza (99.114,63 zł); 

 opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wynagrodzeniem spółki PIM 

za przebudowę ul. Jarachowskiego na odc. Wyspiańskiego - Chociszewskiego 

(33.089,99 zł); 

 aktualizację kosztorysów przebudowy ul. Kościańskiej od ul. Bojanowskiej 

do ul. Obrzańskiej wraz z kanalizacją deszczową od ul. Rawickiej 

do ul. Obrzańskiej (4.920,00 zł) 

Ponadto wydatkowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji 

osiedli: 

 opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wynagrodzeniem spółki PIM 

za budowę jezdni i chodnika w ul. Gryfińskiej i Wyszomirskiej (87.710,00 zł); 

 aktualizację kosztorysów dla budowy ul. Radzyńskiej wraz z oświetleniem 

i odwodnieniem (1.000,00 zł). 

Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Jeżyce, wydatkowano 

środki na: 

 budowę ul. Łebskiej i przyległych, nadzór autorski, Inżynier Kontraktu, 

wynagrodzenie PIM (1.015.614,85 zł); 

 przebudowę ul. Lednickiej (2.857,05 zł); 

 częściową realizację robót oraz wynagrodzenie za inwestorstwo zastępcze 

ul. Wyłom (360.134,13 zł); 
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 opracowanie dokumentacji przebudowy placu w rejonie 

ul. Karlińska/Sułowska/Muszkowska, nadzór autorski, funkcję Inżyniera 

Kontraktu, wynagrodzeniem PIM (183.458,83 zł); 

 uzgodnienie dokumentacji projektowej skrzyżowania ulic 

Polna/Szamarzewskiego, montaż 10 ławek oraz  stałą organizację ruchu 

z oznakowaniem pionowym i poziomym na ul. Mickiewicza (175.906,80 zł); 

 wykonanie przepustu na cieku Krzyżanka wraz z chodnikiem (59.302,28 zł); 

 przebudowę ul. E. Raczyńskiego w zakresie uzgodnionym z ZDM wraz z nadzorem 

inwestorskim (3.337,65 zł); 

 opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Bocianiej (85.854,00 zł); 

 opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Białośliwskiej 

(69.000,00 zł); 

 opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Elbląskiej, wycinka drzew 

(32.503,62 zł); 

 budowę ogrodzenia na parkingu buforowym ul. Poznańska (15.519,59 zł); 

 aktualizację kosztorysów odwodnienia ul. Zakopiańskiej, przebudowy 

ul. Krynickiej etap II i IV, jezdni ul. Dukielskiej (4.890,00 zł); 

 aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla budowy ul. Kaczmarka (861,00 zł); 

Ponadto wydatkowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji 

osiedli: 

 budowę ul. Łebskiej i przyległych, nadzór autorski, Inżynier Kontraktu, 

wynagrodzenie PIM (2.306.725,00 zł); 

 budowę ul. Lednickiej (880.316,00 zł); 

 roboty budowlane przebudowy ulic na os. Podolany (133.791,04 zł); 

 wykonanie przepustu na cieku Krzyżanka wraz z chodnikiem (99.289,00 zł); 

 przebudowę ul. E. Raczyńskiego w zakresie uzgodnionym z ZDM wraz z nadzorem 

inwestorskim (97.123,00 zł); 

 wykonanie stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu Literacka/Koszalińska 

w formie ronda wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym (89.656,62 zł); 

 opracowanie projektu przebudowy ulic Mrowińskiej i Przybrodzkiej 

(65.805,00 zł); 

 projekt budowy zatoki parkingowej w ul. Sokoła (33.579,00 zł); 
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 wykonanie robót budowlanych jezdni ul. Dukielskiej na odc. Lubieńska - 

Druskienicka (7.785,00 zł). 

Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto, 

wydatkowano środki na: 

 budowę ulic Dobrochny, Świętochny i Władymira wraz z pełnieniem funkcji 

Inżyniera Kontraktu, nadzoru autorskiego, wynagrodzeniem spółki PIM 

i nasadzeniem zieleni (19.747,14 zł); 

 opracowanie dokumentacji projektowej - Cybińska (10.840,84 zł); 

Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: 

 wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu na ulicach Rataj (287.755,55 zł); 

Ponadto wydatkowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji 

osiedli: 

 budowę ulic Dobrochny, Świętochny i Władymira wraz z pełnieniem funkcji 

Inżyniera Kontraktu, nadzoru autorskiego, wynagrodzeniem spółki PIM 

i nasadzeniem zieleni (766.170,00 zł); 

 aktualizację dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru inwestorskiego  

oraz roboty budowlane alei spacerowej wzdłuż ul. Skibowej (264.987,93 zł); 

 rozbudowa ul. Wandy odc. od ul. Bożeny do ul. Warszawskiej mniejszym 

nakładem (127.482,63 zł); 

 opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wołkowyjskiej  

wraz z ulicami usytuowanymi w tym rejonie (103.320,00 zł); 

 projekt kompleksowej przebudowy ul. Żelaznej (67.650,00 zł); 

 budowę dojścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Gospodarskiej z ul. Bobrownicką 

i ul. Szczepankowo (54.196,78 zł); 

 opracowanie dokumentacji projektowej - Cybińska (26.000,00 zł); 

 opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Klimontowskiej, Soleckiej, 

Tomaszewskiej, Ćmielowej, Lubartowskiej (28.905,00 zł); 

 opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Tarnobrzeskiej wraz z budową 

kanalizacji deszczowej (26.814,00 zł); 

 aktualizację kosztorysu inwestorskiego, uzgodnienie warunków przyłączeniowych 

z Orange dla budowy zatoki autobusowej przy ul. Sypniewo - strona północna 

(5.965,55 zł); 
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 aktualizację kosztorysu inwestorskiego ul. Miłowita (1.968,00 zł); 

 aktualizację kosztorysu inwestorskiego ul. Zdrojowej (1.230,00 zł); 

Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Stare Miasto, 

wydatkowano środki na: 

 rozbudowę parkingu buforowego przy ul. Chwaliszewo wraz z pełnieniem nadzoru 

inwestorskiego (378.692,61); 

 rewaloryzacja ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Krysiewicza do ul. Półwiejskiej 

(300.000,00 zł); 

 utwardzenie i ogrodzenie parkingu na ul. Szyperskiej (55.675,00 zł); 

 opracowanie projektu budowy chodnika w ul. Morasko (38.868,00 zł); 

 aktualizację dokumentacji projektowej dla przebudowy chodnika w ul. Półwiejskiej 

(30.750,00 zł); 

Ponadto wydatkowano środki na zadania realizowane ze srodków będących w dyspozycji 

osiedli: 

 realizację robót budowlanych, pielęgnację zieleni i pełnienie nadzoru 

inwestorskiego w pasie drogowym ul. Boranta - etap III (490.526,46 zł); 

 opracowanie projektu przebudowy ul. Rubinowej i Ametystowej (118.080,00 zł); 

 opracowanie projektu przebudowy ul. Mleczowej (85.116,00 zł); 

 opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy wyniesionego skrzyżowania 

przy ul. Karpiej 17 - Naramowice (29.520,00 zł); 

 wydanie opinii ornitologicznej oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich  

dla przebudowy nawierzchni ul. Rumiankowej od nr 29 do ul. Laurowej  

(765,00 zł); 

Przebudowa utwardzonych ulic gminnych na terenie dzielnicy Wilda, wydatkowano 

środki na: 

 kontynuację robót budowlanych przebudowy ul. Rolnej na odcinku 

od ul. Hetmańskiej do ul. Czwartaków (107.284,13 zł); 

 opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Jana Kilińskiego (67.035,00 zł); 

 wynagrodzenie za inwestorstwo zastępcze dla budowy ul. Kunickiego 

(2.460,00 zł); 

Ponadto wydatkowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji 

osiedli: 
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 kontynuację robót budowlanych przebudowy ul. Rolnej na odcinku 

od ul. Hetmańskiej do ul. Czwartaków (74.603,00 zł); 

 uporządkowanie ul. Jaworowej poprzez opracowanie dokumentacji projektowej 

na budowę chodnika, miejsc postojowych i poszerzenie jezdni (54.120,00 zł); 

 przygotowanie projektu przebudowy ul. Stefańskiego i ul. Kwiatkowskiego 

odc. Stefańskiego - Burszty (27.800,00 zł); 

Dla zadania Przebudowa utwardzonych ulic gminnych wydatkowano również środki na: 

 roboty budowlane na ul. Borówki (799.915,65 zł); 

 roboty budowlane na ul. Czechosłowackiej (473.340,40 zł); 

 roboty budowlane na ul. Żegrze (388.839,38 zł); 

 roboty budowlane na ul. Wołyńskiej (330.930,00 zł); 

 wymianę nawierzchni na ul. Piastowskiej (129.448,15 zł); 

 opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Hetmańskiej (73.745,47 zł); 

 roboty budowlane - bezpieczna Grunwaldzka (23.386,33 zł); 

 aktualizację kosztorysów inwestorskich dot. ulic: Kasztelańskiej, Ćmielowskiej, 

Kunickiego (19.803,00 zł); 

 opracowanie podziału kosztorysu, przemiaru robót dla ul. Kordeckiego 

(2.706,00 zł); 

 uzgodnienie lub przedłużenie warunków dot. ul. Sypniewo, Karpia-Dworska, 

Kaczmarka, Rolna, Królowej Jadwigi (1.936,02 zł). 

 ZDM/P/057 Bezpieczeństwo ruchu drogowego (WPF 60 912 631,00, plan 2019 – 

3 808 923,00, wykonanie 2019 - 3 779 036,29). 

Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań, wydatkowano 

środki na: 

 budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu ul. Serbskiej przy ul. Pasterskiej 

z budową kanalizacji teletechnicznej od ronda Solidarności do Naramowickiej - 

integracja z tramwajem (651.054,01); 

 rozbudowę sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniach: 

Niepodległości/Powst. Wlkp., Niepodległości/Taylora, Solidarności/Rylejewa, 

Rondo Śródka, Solidarności-Kaufland (647.858,58 zł); 

 roboty budowlane, nadzór autorski na modernizację sygnalizacji świetlnej, 

wprowadzenie stałej organizacji ruchu Głogowska/Hetmańska (502.296,23 zł); 
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 zmianę organizacji ruchu ul. Polska, Hetmańska/Kolejowa (587.686,83 zł) 

 modernizację sygnalizacji na skrzyżowaniach Reymonta/Chociszewskiego, 

Inflancka/Pawia, Zamenhofa Selgros (291.099,81 zł); 

 wymianę wyeksploatowanego, montaż aktywnego oznakowania przejść: Droga 

Dębińska, Grunwaldzka/Marszałkowska, Browarna, Lutycka/Szczawnicka, 

Lutycka/Sytkowska, Grunwaldzka, Witosa/Solidarności, Niepodległości/św. 

Barbary (263.835,00 zł); 

 opracowanie projektu organizacji ruchu, rozbudowę sygnalizacji świetlnej 

ul. Bałtyckiej-Uniliver (251.329,46 zł); 

 budowę sygnalizacji akustycznej Libelta/Kościuszki, Serbska-Tesco 

(227.286,37 zł); 

 montaż doświetlenia i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na przejściach 

ul. Wyszyńskiego na wysokości ul. Panny Marii (92.250,00 zł); 

 wymianę sterownika sygnalizacji ul. Solidarności/Mieszka I, montaż aktywnego 

oznakowania przejścia ul. Dąbrowskiego/Szamotulska (72.201,00); 

 opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przejścia, chodnika, 

modernizacji sygnalizacji z budową łącza światłowodowego Leśna-Bałtycka 

(70.000,00 zł); 

 opracowanie dokumentacji projektowej dla sygnalizacji świetlnej 

ul. Naramowicka/ Dzięgielowa (36.900,00 zł); 

Ponadto wydatkowano środki na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji 

osiedli: 

 doświetlenie przejścia z aktywnym oznakowaniem na ul. Głównej, wykonanie 

akustycznego oznakowania na przejściach ul. Gnieźnieńska (85.239,00 zł); 

 ZDM/P/058 Usprawnienie transportu publicznego (WPF 10 435 707,00, plan 2019 

- 1 330 976,00, wykonanie 2019 - 1 329 962,99). 

Wydatkowano środki na: 

 nadzór oraz budowa śluzy BUS  wiadukt Kosynierów Górczyńskich 

(408.200,47 zł); 

 wymianę nawierzchni zatok autobusowych w ul. Wiatracznej (309.009,90 zł); 

 usprawnienia dla autobusów elektrycznych linii 174 oraz kursujących na obszarze 

Piątkowa (275.520,00 zł); 
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 wymianę nawierzchni zatok autobusowych w ul. Piątkowskiej (190.774,80 zł); 

 budowę śluzy BUS w rejonie skrzyżowania Ściegiennego/Arciszewskiego 

(146.457,82 zł); 

 ZDM/P/059 Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu  (plan 2019 – 

657 592,00, wykonanie 2019 - 618 391,95). 

Rewaloryzacja zieleni przyulicznej na terenie dzielnicy Jeżyce, wydatkowano środki na zadania 

realizowane ze środków będących w dyspozycji zieleni: 

 na założenie zieleni wraz z małą architekturą na skwerze u zbiegu ulic 

Dąbrowskiego i Janickiego. 

Rewaloryzacja zieleni przyulicznej, wydatkowano środki na: 

 zagospodarowanie zielenią i małą architekturą skweru przy ul. Kolejowej etap I 

(374.153,55 zł); 

 wykonanie robót w zakresie kształtowania terenów zieleni w pasie drogowym 

ul. Prądzyńskiego i ul. Dmowskiego (111.912,29 zł); 

 pielęgnację gwarancyjną rewaloryzowanej zieleni na ul. Nehringa oraz Rondzie 

Jana Nowaka - Jeziorańskiego (13.934,16 zł). 

 ZDM/P/091 Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu (plan 2019 – 

780 000,00, wykonanie 2019 - 749 452,92). 

Rewaloryzacja zieleni przyulicznej na terenie dzielnicy Nowe Miasto, wydatkowano środki 

na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli: 

 wykonanie robót w zakresie kształtowania terenów zieleni w pasie drogowym 

na ul. Głównej etap II i III (170.785,08 zł); 

 pielęgnację gwarancyjną rewaloryzowanej zieleni na ul. Głównej (4.734,72 zł); 

Rewaloryzacja zieleni przyulicznej, wydatkowano środki na:  

 pielęgnację gwarancyjną rewaloryzowanej zieleni na terenie dzielnicy Sołacz 

(25.539,84 zł); 

 pielęgnację gwarancyjną rewaloryzowanej zieleni na  ulicach: Wałecka, 

Jastrowska, Inflancka, 28 czerwca 1956 roku (43.572,60 zł); 

 zagospodarowanie zielenią i małą architekturą skweru przy ul.  Kolejowej - etap II 

(31.615,13 zł); 

 usunięto betonową nawierzchnię ul. Kamieniogórskiej (6.150,00 zł); 
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 obsadzenie drzewami i krzewami pasów drogowych na terenie dzielnicy Grunwald, 

Nowe Miasto, Stare Miasto, Jeżyce, Wilda - etap I (264.296,01 zł); 

 roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni ul. Chociszewskiego, 

Ściegiennego przy skrzyżowaniu z ul. Promienistą, ul. Rycerska (202.759,54 zł). 

 ZDM/P/064 Likwidacja barier architektonicznych (plan 2019 - 596 200,00, 

wykonanie 2019 - 179 846,54). Wydatkowano środki na: 

 na wykonanie podjazdów do Parku Marcinkowskiego od strony przejścia 

podziemnego pod ul. Matyi i ul. Towarowej (26.096,54 zł); 

 modernizację sygnalizacji akustycznej na obiektach 

Grunwaldzka/Jugosłowiańska/Bukowska, Kórnicka/Jana Pawła II (153.750,00 zł). 

 ZDM/P/065 Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania (WPF 

10 259 308,00, plan 2019 - 937 324,00, wykonanie 2019 - 846 404,57). Wydatkowano 

środki na: 

 roboty budowlane w Strefie Płatnego Parkowania na ul. Orzeszkowej  

na odc. od ul. Matejki do ul. Śniadeckich - strona północna (152.919,50 zł); 

 przebudowa ul. Kwiatowej oraz aktualizacja dokumentacji w zakresie 

uwzględnienia w projekcie zieleni wysokiej (402.000,80 zł); 

 przebudowa ul. Iłłakowiczówny (289.024,27 zł); 

 aktualizacja projektu budowy systemu sygnalizacji i blokad na ul. Półwiejskiej 

w zakresie ul. Kwiatowej (2.460,00 zł). 

 ZDM/P/075 budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu 

drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz (WPF 

12 586 383,00, plan 2019 - 500 000,00, wykonanie 2019 - 130 633,69). 

Wydatkowano środki na kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji 

projektowej. 

 

Projekty unijne realizowane / nadzorowane przez Zarząd Dróg Miejskich w 2019 r. 
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EFRR 
/Wielko
polski 
Progra
m 
Operac
yjny na 
lata 
2014-
2020/ 
Działan
ie3.3 

ZDM/P/
046   
Budowa 
zintegro
wanego 
węzła 
transport
owego 
Grunwal
dzka w 
miejscu 
przejazd
u przez 
linię 
kolejow
ą E20 

Głównym celem 
projektu, jest 
zwiększenie 
udziału 
transportu 
publicznego w 
przewozach 
osób i tym 
samym 
zmniejszenie 
niekorzystnej 
relacji podziału 
zadań 
przewozowych, 
jaka ma miejsce 
Poznaniu i która 
stanowi 
bezpośrednią 
przyczynę 
wzrostu 
zatłoczenia 
motoryzacyjneg
o oraz tym 
samym złych 
warunków 
podróży 
samochodem 
zwłaszcza na 
dojazdach do 
miasta jak i na 
sieci ulic 
śródmiejskich. 
Innymi słowy, 
celem projektu 
jest dążenie do 
stworzenia 
warunków dla 
bardziej 
zrównoważoneg
o systemu 
transportowego, 
niż ma to 
miejsce 
obecnie. 
Oddziaływanie 
projektu ma 
charakter 
ponadlokalny 
aglomeracyjny, 
tzn. jest 
kierowane do 
mieszkańców 
całego powiatu 
poznańskiego 

97 691 
755,83 

66 411 
826,81 

Studium 
Wykonalności 
oraz 
dokumenty 
aplikacyjne, 
przekazano do 
BKPiRM 
Miasto Poznań 
podpisało 
Umowę na 
dofinansowanie  

Odbiór 
pełnej 
dokumena
tcji 
aplikacyjn
ej 

25.07.2016 30.06.2022 
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FS/ 
Progra
m 
Operac
yjny 
Infrastr
uktura i 
Środow
isko na 
lata 
2014-
2020/ 
Działan
ie 2.1 

ZDM/P/
075   
Budowa 
kanaliza
cji 
deszczo
wej wraz 
z 
niezbędn
ą 
przebud
ową 
układu 
drogowe
go dla 
os. 
Kiekrz - 
odwodni
enie 
terenów 
osiedla 
Kiekrz 

Głównym celem 
projektu 
polegającego na 
odtworzeniu 
retencji poprzez 
budowę 
zbiornika w 
miejscu 
obecnego 
obniżenia 
terenu, jest 
ograniczenie 
zrzutu wód 
nawalnych 
przed wlotem 
do istniejącego 
odbiornika oraz 
gromadzenie 
wód 
deszczowych na 
potrzeby ich 
powtórnego 
wykorzystania. 
Umożliwi to 
wykonanie 
systemu 
odwodnienia 
który uchroni 
tereny położone 
w rejonie os. 
Kiekrz. 

4 
70

2 
73

5,
95

 

3 
24

9 
85

8,
16

 Kontynuacja 
prac 

związanych z 
opracowaniem 
dokumentacji 
projektowej 

Kontynua
cja prac 

projektow
ych 

01.01.2014 
(okres 

kwalifikow
alności 

wyd.) 
marzec 
2020 – 

planowane 
ogłoszenie 

przetargu 

31.12.2023 
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EFRR 
/Wielko
polski 
Progra
m 
Operac
yjny na 
lata 
2014-
2020/ 
Działan
ie 5.1 

ZDM/P/
076  
Przebud
owa ul. 
Gdyński
ej na 
odcinku 
od 
granicy 
miasta 
do 
zjazdu 
do 
Centraln
ej 
Oczyszc
zalni 
Ścieków 

Jako cele 
cząstkowe które 
zrealizować ma 
przedmiotowy 
projekt 
wyszczególnić 
można: 
• skrócenie 
czasu podróży 
użytkowników 
przebudowanej 
drogi - w 
wyniku 
poszerzenia 
dostępnego 
przekroju 
jezdnego, 
• poprawa 
płynności ruchu 
pojazdów oraz 
eliminacja 
utrudnień w 
ruchu na 
przedmiotowym 
odcinku drogi 
stanowiącym 
aktualnie tzw. 
"wąskie gardło" 
na jednym z 
głównych 
wylotów 
zewnętrznych 
miasta 
Poznania, 
• poprawa 
dostępności 
regionu, miasta 
Poznania jako 
jego głównego 
ośrodka 
gospodarczego 
oraz gminy 
Czerwonak w 
wyniku 
udrożnienia 
jednego z 
głównych 
wlotów 
dojazdowych do 
miasta Poznania 
oraz głównego 
ciągu 
komunikacyjne
go gminy 
Czerwonak, 
• zmniejszenie 
liczby 
wypadków i 
ofiar ich 

40
 2

62
 1

28
,6

5 

12
 2

96
 5

63
,9

1 

Trwają prace 
projektowe 

 
Rozpoczęto 
przebudowę 
gazociągu 
wysokiego 
ciśnienia 

Realizacja 
przez 

Wykonaw
cę:                                                            

w I Etapie 
- 

aktualizac
ja 

projektu 
wraz z 

uzyskanie
m decyzji 

ZRiD 
 

w II 
Etapie - 
roboty 

budowlan
e 

01.01.2014 
– okres 

kwalifikow
alności 

17.03.2017 
– 

sporządzen
ie SW 

 

31.10.2020  
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następstw - w 
wyniku 
zastosowania 
rozwiązań 
technicznych 
poprawiających 
bezpieczeństwo 
ruchu 
drogowego, 
kolejowego, 
pieszego czy 
rowerowego, 
• poprawa 
komfortu 
podróżowania, 
• zmniejszenie 
kosztów w 
eksploatacji 
pojazdów - 
wyniku 
poprawy 
standardu 
technicznego 
nawierzchni 
drogowej, 
• zmniejszenie 
kosztów 
środowiska - 
wyniku 
poprawy 
standardu 
technicznego 
nawierzchni 
drogowej, 
• dostosowanie 
konstrukcji do 
zwiększonych 
obciążeń - 115 
kN/oś. 
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W 2019 r. 
Odcinek 03: 
prace 
projektowe 
(projekt 
budowlany i 
wykonawczy) i 
złożono 
wniosek o 
ZRID 
Opracowanie 
schematu 
prowadzenia 
prac i 
czasowych 
organizacji 
ruchu 

Realizacja 
robót 
budowlan
ych wraz 
z pełnym 
projektow
aniem 

29.05.2017 
r. - data 
wpływu 
Wskazania 
do 
Realizacji 
do PIM  

04.2022 r. -  
planowana 
realizacji 
robót oraz 
rozliczenia 
zadania. 

 

 

IV. Współpraca międzynarodowa i krajowa 

Przedstawiciel ZDM (Zastępca Dyrektora ds. Przestrzeni Publicznej p. Piotr Libicki)  

wraz z przedstawicielami UMP brał udział w wyjeździe do Poczdamu  – wyjazd studyjny  

w zakresie analizy nawierzchni kamiennych stosowanych w przestrzeni staromiejskiej. 
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V. Zagadnienia szczegółowe 

 Podstawowa  działalność  ZDM 

Wyszczególnienie 2018 r. 2019 r. 

W przypadku istotnej 
różnicy (pow. 10%) 
pomiędzy 2018 r.       a 2019 
r., prosimy o wskazanie 
potencjalnych przyczyn 
zmian 

Liczba i długość ulic łącznie z drogami 
wewnętrznymi oraz bez kategorii i nazwy,  

w tym (szt/km): 

2491/1193,78 

 

 

5/20 

28/44 

206/269 

1777/728 

475/132,78 

2533/1205,599 

 

 

5/20 

28/44 

210/269 

1777/727 

513/145,599 

 

Krajowe 

Wojewódzkie 

Powiatowe 

gminne  

wewnętrzne (w miarę możliwości)  

Długość ulic o nawierzchni twardej ogółem 
(km): 

 

931 
20 
44 
267 
600 
 
927 
20 
44 
267 
596 

 
932 
20 
44 
267 
601 
 
928 
20 
44 
267 
597 

 

Krajowe  

Wojewódzkie  

Powiatowe  

Gminne  

w tym o nawierzchni ulepszonej:  

Krajowe  

Wojewódzkie  

Powiatowe  

Gminne  

Stan dróg na terenie miasta (%):  
bardzo dobry 

 
15,1 
37,0 
11,5 
36,4 

 
13,6 
37,9 
13,3 
35,2 

 

Dobry  
Zły  
bardzo zły  

Powierzchnia infrastruktury drogowej (km2) - -  

Długość infrastruktury rowerowej (km) 242,5 248,45  

Długość buspasów (km) 15,76 16,930  

Liczba przejść podziemnych 38 37  

Liczba mostów na drogach 21 21  

Liczba wiaduktów na drogach 74 74  

Liczba miejsc parkingowych: 

Strzeżonych 

- -  

Niestrzeżonych - -  

Płatnych - -  

Liczba miejsc postojowych w Strefie 
Płatnego Parkowania 

8633 7212  

Liczba parkomatów 422 422  
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Wyszczególnienie 2018 r. 2019 r. 

W przypadku istotnej 
różnicy (pow. 10%) 
pomiędzy 2018 r.       a 2019 
r., prosimy o wskazanie 
potencjalnych przyczyn 
zmian 

Liczba parkingów buforowych Liczba – 7 szt. 
powierzchnia 26 372 
m2 

Liczba – 7 szt. 
powierzchnia 25 720 
m2 

 

Powierzchnia parkingów buforowych  

Liczba miejsc postojowych strzeżonych 
(buforowych) 

864 962  

Liczba sygnalizacji świetlnych 312 315 Rondo Żegrze, 
Serbska/Pasterska, 
Chartowo/Czecha 

Liczba punktów świetlnych ogółem  
(sygnalizacje świetlne) 

- -  

Liczba punktów świetlnych ogółem 
(latarnie) 

46.268 46.153  

Efekty inwestycji (km): 

przyrost dróg 

2,5 km 3,87 km  

przyrost chodników 4,9 km 8,64 km  

przyrost kanalizacji deszczowej 4,8 km 4,2 km  

punkty świetlne 93 latarnie 114 latarnie  

Sygnalizacja 4 szt. 4 szt.  

Zużycie energii elektrycznej na oświetlenie 
dróg (MWh) 

28.900 29.200  

Długość kanalizacji deszczowej (km) 615,1km 619,3 km  

Koszty operacyjne odprowadzenia 1 m3 wody 
deszczowej 

1,24 zł 0,99 zł Zmniejszenie kosztów 
operacyjnych w 2019 r.  
wynika z obciążenia kosztów 
z 2018 r. wydatkami 
poniesionymi na czynności 
utrzymaniowo/konserwacyjn
e związane z wykonaniem 5-
letniego przeglądu 
budowlanego 

Koszty inwestycyjne odprowadzenia 1 m3 
wody deszczowej 

2,09 zł 2,34 zł Wzrost kosztów 
inwestycyjnych wynika ze 
wzrostu odpisów 
umorzeniowych inwestycji 
infrastruktury kanalizacyjnej 
przyjętej na stan majątkowy 
ZDM w latach 2018/2019 

Pozyskane przychody z tytułu 
odprowadzenia    1 m3 wody deszczowej 

3,33 zł 3,33 zł  

Długość tras zimowego utrzymania (km): 

stałego  

871,6 

 

870,8  

doraźnego  1 582,2 647,1  
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Wyszczególnienie 2018 r. 2019 r. 

W przypadku istotnej 
różnicy (pow. 10%) 
pomiędzy 2018 r.       a 2019 
r., prosimy o wskazanie 
potencjalnych przyczyn 
zmian 

Powierzchnia oczyszczanych terenów 
ogółem (km2) 

2,8 2,8  

Łączna długość dróg publicznych w 
kilometrach 

1061 1060  

Koszty bieżącego utrzymania dróg  14 111 387,57 13 293 291,47  

Koszty inwestycyjne – budowa nowych 
dróg, modernizacje 

81 531 323,66 169 937 253,48 (wydatki majątkowe 
całość) 

 

 Działania podjęte dla poprawy płynności ruchu komunikacji miejskiej 

ZDM/P/058 Usprawnienie transportu publicznego (WPF 10 435 707,00, plan 2019 – 

1 330 976,00, wykonanie 2019 - 1 329 962,99). 

Wydatkowano środki na: 

 nadzór oraz budowa śluzy BUS  wiadukt Kosynierów Górczyńskich 

(408.200,47 zł); 

 wymianę nawierzchni zatok autobusowych w ul. Wiatracznej (309.009,90 zł); 

 usprawnienia dla autobusów elektrycznych linii 174 oraz kursujących na obszarze 

Piątkowa (275.520,00 zł); 

 wymianę nawierzchni zatok autobusowych w ul. Piątkowskiej (190.774,80 zł); 

 budowę śluzy BUS w rejonie skrzyżowania Ściegiennego/Arciszewskiego 

(146.457,82 zł); 

https://zdm.poznan.pl/pl/usprawniamy-miasto-usprawniamy-miasto  

https://zdm.poznan.pl/pl/web/aktualnosci/view/id/ulatwienia-dla-pasazerow-komunikacji-

autobusowej 

https://zdm.poznan.pl/pl/web/aktualnosci/view/id/by-samochody-nie-blokowaly-tramwajow 

 Organizacja ruchu w mieście – min.: Strefa Tempo 30, Strefa Płatnego Parkowania, 

buspasy, przemieszczanie się rowerem, system ITS, a także System Informacji 

Miejskiej. 

 ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Dąbrowskiego do Zwierzynieckiej (stała organizacja 

ruchu z oznakowaniem pionowym i poziomym na ul. Mickiewicza (175.906,80 zł); - 

kierunek ruchu, zmiana sposobu parkowania i wprowadzenie strefy ograniczonej 

prędkości "Tempo 30". Te zmiany znalazły się w projekcie stałej organizacji ruchu 
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na ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Dąbrowskiego do Zwierzynieckiej. 

Dotychczasowy ruch dwukierunkowy zostanie zastąpiony jednokierunkowym. 

Samochody poruszać się będą od ul. Dąbrowskiego i Zwierzynieckiej w stronę 

ul. Słowackiego. W związku z tym skręt z ul. Sienkiewicza w Mickiewicza będzie 

możliwy wyłącznie w lewo. Kontraruch rowerowy pozwoli rowerzystom na jazdę 

w obu kierunkach, a na skrzyżowaniach pojawią się śluzy bezpieczeństwa, kanalizujące 

ruch jednośladów. Parkowanie zostanie przeniesione na jezdnię, na której  

po obu stronach wyznaczone zostaną równoległe miejsca postojowe. Dzięki temu piesi 

zyskają więcej przestrzeni na chodnikach uwolnionych od aut. W rejonie skrzyżowań 

z ul. Dąbrowskiego i Zwierzyniecką pojawią się "koperty" dla osób 

niepełnosprawnych. Projekt uwzględnia również montaż ławek. Skrzyżowania 

z ul. Sienkiewicza i Słowackiego będą równorzędne - pierwszeństwo przejazdu zyskają 

pojazdy nadjeżdżające z prawej strony. Ponadto cały odcinek zostanie objęty strefą 

ograniczonej prędkości "Tempo 30". 

https://www.poznan.pl/mim/bm/news/inicjatywy-radnych,c,13/zmienia-organizacje-ruchu-na-

ul-mickiewicza,135537.html  

https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/poznan-ulica-mickiewicza-na-nowo--

przyjazna-dla-pieszych-62166.html  

 

 

 

Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu (plan 1 062 000,00, wykonanie 1 061 256,88) 

Wydatkowano środki na: 

 opracowanie projektów sygnalizacji świetlnej na: ul. Przybyszewskiego/ 

Szamarzewskiego, Smoluchowskiego, Chartowo, Krucza, Jastrzębia, 
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Chociszewskiego, Poznańska, Rynek Łazarski, Grunwaldzka-straż, Rokietnicka, 

Libelta (399.630,80 zł); 

 wykonanie projektów Stałej Organizacji Ruchu przy szkołach, w ramach zadania 

Urbanator dla Rataj, na os. Ognik i Bonin, ul. Dąbrowskiego, Garbary -BUSpas, 

Górecka, Serafitek, Powst. Warszawy, Belwederska, Prądzyńskiego 

(161.946,84 zł); 

 wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla ul. Cmentarnej (97.369,26 zł); 

 oznakowanie BUSpasów (95.484,90 zł); 

 oznakowanie miejsc parkingowych zastrzeżonych (91.311,18 zł); 

 budowę progów zwalniających wyspowych i zmiany organizacji ruchu 

na ul. Szamotulskiej (74.582,03 zł); 

 nadzór nad realizacją projektu Urbanator dla Rataj i Grunwaldu (49.890,00 zł); 

 realizację dodatkowych zadań Rad Osiedli (29.089,05 zł); 

 budowę progów zwalniających na ul. Belwederskiej (20.049,00 zł); 

 wykonanie kotew do znaków na ul. Święty Marcin (16.165,39 zł); 

 zapory betonowe przy ul. Przemysłowej (14.944,50 zł); 

 oznakowanie skrajni tramwajowej na moście Królowej Jadwigi (10.793,93 zł). 

Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu (plan 15 855 950,00, wykonanie 

15 622 123,47) 

Wydatkowano środki na: 

 utrzymanie sygnalizacji i ITS (7.748.811,18 zł); 

 zakup materiałów do utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu (2.605.606,29 zł); 

 malowanie ulic (2.468.758,09 zł); 

 zakup energii elektrycznej dla sygnalizacji i urządzeń ITS rozlokowanych 

na terenie miasta (1.177.742,23 zł); 

 utrzymanie oznakowania poziomego na Grunwaldzie (400.000,00 zł); 

 utrzymanie oznakowania SIM (panele informacyjne, tablice z nazwami ulic, tablice 

kierujące dla kierowców, projekt oznakowania) (248.785,83 zł); 

 zmianę oznakowania ronda Kaponiera, ul. Zamenhofa (228.382,87 zł); 

 wymianę barierek (158.331,75 zł); 

 mycie znaków (119.841,36 zł); 

 budowę progów wyspowych (115.308,00 zł); 
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 realizację dodatkowych zadań Rad Osiedli (77.742,87 zł); 

 wykonanie aktywnego przejścia w ul. Murawa (47.970,00 zł); 

 utrzymanie przejazdów kolejowych na Strzeszynie (44.905,53 zł); 

 BUSpasy (44.240,33 zł); 

 likwidację przejścia na ul. Hlonda (41.367,86 zł); 

 ustawienie luster na terenie osiedla Poetów, przy przejściach podziemnych między 

osiedlami, na skrzyżowaniu Drobnika/Kurpińskiego, na przystankach PST 

(27.236,00 zł);  

 montaż inteligentnych ławek solarnych ze stacjami napraw rowerów 

na ul. Głogowska/Ściegiennego, Rakoniewicka (24.108,00 zł); 

 wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na skrzyżowaniach 

Sierpowa/Owocowa, Sierpowa/Porzeczkowa, Sierpowa/Brzoskwiniowa 

(20.000,00 zł);  

 wykonanie projektów organizacji ruchu w rejonie ul. Pokrzywno, ul. Saperska 

(13.894,08 zł); 

 montaż stojaków rowerowych (6.691,20 zł); 

 montaż gablot w pasach drogowych os. Kwiatowe (2.400,00 zł). 

Strefa Płatnego Parkowania 

Informacje dotyczące Strefy Płatnego Parkowania dostępne są na stronie: 

https://zdm.poznan.pl/pl/strefa-platnego-parkowania  

Pełny tekst Uchwały regulującej organizację parkowania w Strefie Płatnego Parkowania 

znajduje się na naszej stronie internetowej www.zdm.poznan.pl  w zakładce 

Parkowanie/Regulamin 

Zadanie ZDM/B/022 Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście (plan 3 986 868,00, 

wykonanie 3 962 710,88) 

Zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania, wydatkowano środki na: 

 utrzymanie w stałej sprawności technicznej automatów parkingowych 

w poznańskiej SPP poprzez zapewnienie właściwego zaplecza serwisowego  

oraz dostawy i montażu podzespołów automatów parkingowych, zapewnienie 

zasilania oraz wymianę i dostawę papieru (3.371.316,49 zł); 
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 wykonanie badania parkowania metodą videorejestracji w celu określenia 

wskaźnika rotacji niezbędnego do przeprowadzenia efektywności wprowadzenia 

Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania (249.620,00 zł); 

 wykonywanie czynności polegających na utrzymaniu w czystości 422 automatów 

parkingowych (158.496,76 zł); 

 prowadzenie i obsługę rozliczania rzeczywistego czasu postoju w Strefie Płatnego 

Parkowania w Poznaniu z wykorzystaniem telefonów komórkowych 

(103.675,55 zł); 

 wprowadzenie zmian w docelowej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe 

i poziome) na terenie miasta Poznania (30.891,45 zł). 

Utrzymanie parkingów, wydatkowano środki na: 

 utrzymanie urządzeń parkingowych w ramach systemu ITS (35.817,60 zł); 

 utrzymanie parkingów (12.893,03 z ł). 

ZDM/P/029 Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego 

Parkowania Miejskiej (WPF 19 986 048,00, plan 2019 - 277 000,00, wykonanie 2019 – 

275 923,73) Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych/głównych. 

Wydatkowano środki na: 

 kontynuowanie opracowanie projektów organizacji ruchu i parkowania w związku 

z poszerzeniem SPP dla obszaru Wilda i os. Św. Łazarz (212.898,53 zł); 

 opracowanie projektu likwidacji sygnalizacji świetlnej (63.025,20 zł). 

 

 Działania podjęte lub zrealizowane w 2019 r., związanych z poprawą jakości powietrza 
- przeciwdziałanie smogowi (wymiana taboru, strefa tempo 30, priorytet dla transportu 
publicznego i ruchu rowerowego, parkingi P+R, rozwój systemów współdzielenia 
ekologicznych pojazdów, itp.). 

 W 2019 r. użytkowany był przez kierowców parking P&R 

przy ul. Szymanowskiego, funkcjonowała też sieć miejsc postojowych „kopert” 

dla pojazdów elektrycznych i ekologicznych carsharing - 34 lokalizacje głównie 

w centrum Miasta, ale też przy ważnych punktach przesiadkowych, 

czy turystycznych. 

https://www.poznan.pl/mim/carsharing/-,p,39211,39235.html  

 Preferencyjne zapisy w Regulaminie Strefy Płatnego Parkowania dotyczące aut 

niskoemisyjnych 
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https://zdm.poznan.pl/upload/content/gallery/1114/tekst-ujednolicony.pdf 

 W Poznaniu stanie kilkadziesiąt ładowarek elektrycznych 

https://www.poznan.pl/mim/info/news/w-poznaniu-stanie-kilkadziesiat-ladowarek-

elektrycznych,141151.html  

https://zdm.poznan.pl/pl/web/aktualnosci/view/id/powstana-punkty-ladowania-

pojazdow-elektrycznych  

 ZDM wprowadza ułatwienia dla pasażerów komunikacji zbiorowej 

https://zdm.poznan.pl/pl/web/aktualnosci/view/id/ulatwienia-dla-pasazerow-

komunikacji-autobusowej  

Letnie oczyszczanie pasów drogowych ( wydatkowano 9.961.277,53 zł); zakres i treść umów 

na letnie oczyszczanie pasów drogowych w 2019 nie uległy większym zmianom, gdyż ZDM 

korzystał z umów dwuletnich na lata 2018-2019. W ramach zwalczania zapylenia, poprawy 

mikroklimatu i stanu sanitarnego ZDM posprzątał w trybie interwencyjnym 1438,4 km jezdni 

i w trybie co 14 dni łącznie 1999,4 km. Ponadto w okresach bezdeszczowych i upalnych 

polewano jezdnie wodą w łącznym kilometrażu 1105,2 km. Chodniki zmywano i spłukiwano 

na łącznym areale 292911,8 m2. Typując jezdnie do cyklicznego oczyszczania, a także 

polewania, brano w pierwszej kolejności pod uwagę usytuowanie i obciążenie ruchem,  

a nie kategorię administracyjną. Kryteria towarzyszące to: duży ruch pieszy i rowerowy, 

przylegające chodniki i drogi rowerowe, zwarta zabudowa mieszkaniowa, reprezentacyjny 

charakter (występowanie ruchu turystycznego).  

https://www.poznan.pl/mim/info/news/czystsze-ulice-i-czystsze-powietrze-w-

poznaniu,132994.html 

https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,24862967,jest-juz-tak-goraco-ze-drogowcy-

woda-polewaja-rozgrzane-ulice.html 

https://zdm.poznan.pl/pl/web/aktualnosci/view/id/kontrolujemy-polewanie-ulic 

Miasto Poznań, za pośrednictwem 

ZDM, w celu informowania 

mieszkańców o złej jakości powietrza 

wykorzystuje  tablice zmiennej treści 

VMS. 

Dni z wyświetloną złą jakością powietrza: 

zima 2018/19: 

18.12.18 
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19.12.18 

22.01.19 

23.01.19 

31.01.19 

01.02.19 

18.02.19 

zima 2019/20: 

19.12.19 

Dodatkowo warto przedstawić poniesione nakłady na oszczędzanie energii oraz ochronę 

powietrza i klimatu (w zestawieniu nie zostały przedstawione inwestycje budowlane): 

 

Lp. Zakres Działanie  Koszt  

1 Wymiana oświetlenia 
drogowego na LED  

zakup energooszczędnych 
opraw oświetleniowych w 
technologii LED (195 opraw) 

147.162,77 zł 

2 jw. ZDM/P/016 Modernizacja 
oświetlenia ulicznego – koszt 
audytu - monitorowanie 
efektów ekologicznych  

33.702,00 zł 

3 Elektryczne środki 
transportu 

zakup rowerów elektrycznych 
do wykorzystania przez 
pracowników ZDM – 3 szt.  

29.997,00 zł 

4 Wymiana oświetlenia w 
pomieszczeniach ZDM 
na LED 

ul. Energetyczna (DU i DBO) 
wymiana 18 szt. opraw 
oświetleniowych sufitowych 
(sufit podwieszany) na oprawy 
LED 

2.285,89 zł 

5 Wymiana źródeł światła 
w komorach 
sygnalizacyjnych 
sygnalizacji świetlnej na 
LED 

wymiana w 252 komorach 
źródeł światła z żarówki 60 W 
na LED 6W. W tym konieczne 
były pomiary kabli do 
wymienianych komór, 
malowanie wszystkich 
konstrukcji, wymiana ekranów 
kontrastowych z mocowaniem 
dla sygnalizatorów na 
wysięgnikach i bramach 

1 131 206 zł 

6 utrzymanie infrastruktury 
drogowej  

letnie oczyszczanie pasów 
drogowych     

7 394 000,00 zł 

26 235,00 zł 

2 515 277,53 zł 

52 000,00 zł 



420 

 

Razem 

9 987 512,53 zł 

7 utrzymanie kanalizacji 
deszczowej 

 

w tym  

- odbiór ścieków opadowych i 
roztopowych za 
pośrednictwem kanalizacji 
ogólnospławnej; 

- utrzymanie kanalizacji 
deszczowej; 

- wydatki związane z wejściem 
w życie ustaw - Prawo Ochrony 
Środowiska i Prawo Wodne 
(opłaty za usługi wodne – 
opłata zmienna i stała do Wód 
Polskich) 

12 674 965,06 zł 

 

8 60015-4300-040-00104 utrzymanie cieków naturalnych 
i zbiorników retencyjnych na 
ciekach 

74 795,40 zł 

 

9 jw. opłaty środowiskowe za emisje 
do powietrza 

1 213,00 zł 

10 Utrzymanie i 
konserwacja zieleni 

utrzymanie i konserwacja 
zieleni 

11 247 550,65 zł 

 

 Inne działania podjęte przez ZDM 

Usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego (plan 2 310 000,00, wykonanie 2 296 

658,55) wydatkowano środki na usunięcie z drogi 868 pojazdów za pomocą wyłonionych 

w drodze przetargu firm holujących. 

 

Liczniki rowerowe 

https://zdm.poznan.pl/pl/rowerem-do-

poznania  

- Plac Wolności 

- Wartostrada Zachodnia 

- Grunwaldzka 

- Wartostrada Wschodnia 

Więcej danych statystycznych http://data.eco-counter.com/ParcPublic/?id=6113#  
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Mapa rowerowa - przygotowana nie tylko z myślą o tych, którzy z tego środka komunikacji 

korzystają codziennie, ale również dla osób, które rower traktują w kategoriach rekreacyjno-

sportowych.  

Nakład 8 tys. szt., koszt 12 000 zł 

https://zdm.poznan.pl/pl/web/aktualnosci/view/id/najnowsze-wydanie-mapy-rowerowej 

VI. Polityki, Programy, Strategie 

 Dane obrazujące efekty wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ 

w 2019 r. (w układzie: priorytet –>  kierunek interwencji –> działanie strategiczne 

z uwzględnieniem etapów realizacji zadań kluczowych przypisanych do priorytetu) 

Priorytet: Zielone, Mobilne Miasto 

Kierunek interwencji:  

3.1. Zachowanie, poprawa jakości i rozwój terenów zieleni 

W  w/w zakresie prowadzone są:  

 sukcesywne odtwarzanie zdegradowanych terenów zieleni na skutek 

nielegalnego parkowania np. na trawnikach, przy drzewach 

  poprawa warunków siedliskowych istniejących drzew poprzez 

m.in.  powiększanie mis drzew - odbruki 

 wykorzystanie dostępnych na rynku technologii, w tym systemy 

antykompresyjne, podłoża strukturalne, technologie związane 

z wprowadzaniem krawężników „mostowych”, podwyższanych terenów zieleni 

w palisadach, gazonach, itp. 

https://zdm.poznan.pl/pl/web/aktualnosci/view/id/testujemy-nowy-sposob-

podlewania-drzew  

 rewaloryzacja zieleni w miejscach, w których tereny zieleni były jedynie 

powierzchniami trawnikowymi w niskim standardzie utrzymania 

 ze względu na wysokie temperatury panujące w lecie, odstąpiono od koszenia 

trawników 

https://zdm.poznan.pl/pl/web/aktualnosci/view/id/nie-kosimy-trawnikow 

https://zdm.poznan.pl/pl/web/aktualnosci/view/id/porzadkowanie-zieleni-w-pasach-

drogowych 

https://edroga.pl/ochrona-srodowiska/poznan-zielen-w-pasach-drogowych-110917333  

 ochrona przed negatywnym wpływem zimowego utrzymania dróg – przed solą 

drogową, działającą na rośliny, w postaci aerozolu solnego i błota pośniegowego 
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https://zdm.poznan.pl/pl/zima-i-ekologia-czyli-zielen-w-pasie-drogowy  

https://zdm.poznan.pl/pl/web/aktualnosci/view/id/zimowe-utrzymanie-ulic-w-sezonie-

2019-20 

 wprowadzenie inspektorów nadzoru terenów zieleni dla inwestycji drogowych 

 opracowanie wytycznych w zakresie projektowania, ochrony  oraz pielęgnacji 

zieleni przyulicznej w postaci formalnego dokumentu udostępnionego na stronie 

internetowej ZDM w 2019 r. 

https://zdm.poznan.pl/upload/wytyczne_dla_wykonawcow/wytyczne_dla_zieleni_przy

ulicznej.pdf 

Więcej informacji 

https://zdm.poznan.pl/pl/web/aktualnosci/view/id/co-rosnie-na-miejskich-lakach 

https://zdm.poznan.pl/pl/web/aktualnosci/view/id/hiacynty-i-ambrowce-ozdobia-ulice-

sciegiennego 

Działanie strategiczne: 

5. Zwiększenie przestrzeni zieleni w pasach drogowych ulic. 

 wprowadzanie zmian w zakresie parkowania tj. wyznaczenie stref płatnego 

parkowania oraz uporządkowania nielegalnego parkowania 

umożliwiającego również przywrócenie zieleni miejskiej (2019 r. – prace 

nad wprowadzeniem stref płatnego parkowania na obszarze Św. Łazarza 

i Wildy) 

 stopniowe wprowadzanie zmian w organizacji ruchu samochodowego  

tj. bez przebudowy ulic, umożliwiające przywrócenie zieleni wzdłuż 

chodników 

 przebudowy ulic w sposób umożliwiający wprowadzenie lub przywrócenie 

zieleni przyulicznej (2019 r. -  przeniesienie parkowania z chodników 

na jezdnię na. ul. Jackowskiego)  

https://zdm.poznan.pl/pl/web/aktualnosci/view/id/ulica-jackowskiego-gotowa  

 sukcesywne odtwarzanie zdegradowanych terenów zieleni na skutek 

nielegalnego parkowania w terenach zieleni – np. ul. Grunwaldzka, 

ul. Chociszewskiego 

https://tenpoznan.pl/poznan-w-miescie-pojawi-sie-wiecej-zieleni-ogloszono-przetarg/ 
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 wprowadzanie donic z zielenią w miejscach reprezentacyjnych a także 

wprowadzanie podwyższanych terenów zieleni w postaci palisad (ochrona 

przed solą drogową) – np. ul. Ściegiennego 

https://zdm.poznan.pl/pl/web/aktualnosci/view/id/zielen-zamiast-szpecacego-klepiska  

https://zdm.poznan.pl/pl/web/aktualnosci/view/id/przybedzie-zieleni-na-lazarzu-i-

jezycach 

https://zdm.poznan.pl/pl/web/aktualnosci/view/id/wypoczynek-wsrod-zieleni-na-

lazarzu  

https://zdm.poznan.pl/pl/web/aktualnosci/view/id/nowa-zielen-na-ul-szeherezady 

https://zdm.poznan.pl/pl/web/aktualnosci/view/id/priorytet-dla-zieleni-nowe-

nasadzenia-laki-parki 

https://zdm.poznan.pl/pl/web/aktualnosci/view/id/park-kieszonkowy-na-jezycach 

https://zdm.poznan.pl/pl/web/aktualnosci/view/id/park-kieszonkowy-z-drzewami-

setkami-krzewow-i-kwiatow 

https://zdm.poznan.pl/pl/web/aktualnosci/view/id/pieknieje-skwer-u-zniegu-ulic-

rycerskiej-i-wlodkowica 

https://zdm.poznan.pl/pl/web/aktualnosci/view/id/krzewy-i-drzewa-ozdobne-przy-

zbiegu-ul-fabianowo-i-sycowskiej 

Kierunek interwencji: 

 3.4. Uspokojenie ruchu samochodowego w mieście. 

Strefa Płatnego Parkowania - https://zdm.poznan.pl/pl/strefa-platnego-parkowania  

https://www.poznan.pl/mim/bm/news/osiedla,c,13/na-lazarzu-bedzie-strefa-platnego-

parkowania-i-uspokojonego-ruchu,121155.html 

Zmiany Organizacji ruchu np. ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Dąbrowskiego 

do Zwierzynieckiej (stała organizacja ruchu z oznakowaniem pionowym i poziomym 

na ul. Mickiewicza (175.906,80 zł); kierunek ruchu, zmiana sposobu parkowania 

i wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości "Tempo 30". Te zmiany znalazły się w projekcie 

stałej organizacji ruchu na ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Dąbrowskiego 

do Zwierzynieckiej. Dotychczasowy ruch dwukierunkowy zostanie zastąpiony 

jednokierunkowym. Samochody poruszać się będą od ul. Dąbrowskiego i Zwierzynieckiej 

w stronę ul. Słowackiego. W związku z tym skręt z ul. Sienkiewicza w Mickiewicza będzie 

możliwy wyłącznie w lewo. Kontraruch rowerowy pozwoli rowerzystom na jazdę w obu 
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kierunkach, a na skrzyżowaniach pojawią się śluzy bezpieczeństwa, kanalizujące ruch 

jednośladów. 

Parkowanie zostanie przeniesione na jezdnię, na której po obu stronach wyznaczone zostaną 

równoległe miejsca postojowe. Dzięki temu piesi zyskają więcej przestrzeni na chodnikach 

uwolnionych od aut. W rejonie skrzyżowań z ul. Dąbrowskiego i Zwierzyniecką pojawią  

się "koperty" dla osób niepełnosprawnych. Projekt uwzględnia również montaż ławek. 

Skrzyżowania z ul. Sienkiewicza i Słowackiego będą równorzędne - pierwszeństwo przejazdu 

zyskają pojazdy nadjeżdżające z prawej strony. Ponadto cały odcinek zostanie objęty strefą 

ograniczonej prędkości "Tempo 30". 

https://www.poznan.pl/mim/bm/news/inicjatywy-radnych,c,13/zmienia-organizacje-

ruchu-na-ul-mickiewicza,135537.html  

https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/poznan-ulica-mickiewicza-na-nowo--

przyjazna-dla-pieszych-62166.html 

Działania strategiczne: 

1. Ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych w centrum miasta. 

Ograniczenia pojazdów ciężarowych 

Istniejące w śródmieściu miasta Poznania ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych 

o Dopuszczalnej Masie Całkowitej powyżej 16 ton zostały wprowadzone w 1997 roku. 

W szczególnych przypadkach, gdy obsługa obiektu lub budowy nie jest możliwa 

samochodami do 16 t, można wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich z wnioskiem o wydanie 

„Warunków Wjazdu” z uzasadnieniem oraz niezbędnym wykazem pojazdów. 

 Warunki wjazdu ważne są w przypadku posiadania przy sobie przez kierowcę dokumentu 

identyfikującego cel i miejsce podróży w Poznaniu takiego jak: krajowego listu 

przewozowego, CMR /międzynarodowego listu przewozowego/ lub umowę zlecenie itp. 

W obszarze tym obowiązuje zakaz poruszania się w godz. 7.00-9.00 oraz 14.00-18.00. 

Z zakazów tych mogą być zwolnieni kierowcy pojazdów ciężarowych obsługujących 

budowy prowadzone przez Miasto Poznań oraz w przypadku konieczności zachowania 

ciągłości budowy / np. betonomieszarki/. W celu obsługi  obiektu/budowy przejazd musi 

odbywać się ulicami nie objętymi znakiem B-5,a wjazd w obszar objęty tym znakiem 

(B – 5) musi dotyczyć niezbędnego odcinka drogi / nie dopuszcza się przejazdów 

skracających drogę/ 

W celu wjazdu obszar ograniczonej znakiem B-5 /np. 3,5t. czy 10t./ dodatkowo do wniosku 

należy załączyć opinię Wydziału Remontów i Utrzymania Dróg ZDM. 
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Wnioski rozpatrywane są w przeciągu 30 dni o daty złożenia, okres ten może zostać 

przedłużony w przypadku konieczności otrzymania dodatkowych opinii. 

Wniosek o wydanie „warunki wjazdu” w obszar objęty znakiem B-5 dostępne są na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej ZDM w Poznaniu lub w kancelarii ZDM, ul. Wilczak 17 

w Poznaniu. 

Szczegółowa mapa ograniczeń (w bocznym menu w pozycji "Ograniczenia wjazdu 

samochodów ciężarowych" należy wybrać odpowiedni tonaż) 

Strefa Płatnego Parkowania - https://zdm.poznan.pl/pl/strefa-platnego-parkowania  

https://www.poznan.pl/mim/bm/news/osiedla,c,13/na-lazarzu-bedzie-strefa-platnego-

parkowania-i-uspokojonego-ruchu,121155.html 

2. Budowa infrastruktury drogowej poprawiającej jakość układu komunikacyjnego 

i usprawniającej funkcjonowanie transportu publicznego 

3. Budowa dróg odciążających ruch w śródmieściu 

4. Uwolnienie przestrzeni publicznej od parkujących samochodów. 

ZDM/P/029 Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego 

Parkowania Miejskiej (WPF 19 986 048,00, plan 2019 - 277 000,00, wykonanie 2019 - 

275 923,73) Realizacja robót budowlanych/ budowlano - montażowych/głównych. 

Wydatkowano środki na: 

 kontynuowanie opracowanie projektów organizacji ruchu i parkowania w związku 

z poszerzeniem SPP dla obszaru Wilda i os. Św. Łazarz (212.898,53 zł); 

 opracowanie projektu likwidacji sygnalizacji świetlnej (63.025,20 zł). 

Usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego (plan 2 310 000,00, wykonanie 

2 296 658,55) wydatkowano środki na usunięcie z drogi 868 pojazdów za pomocą 

wyłonionych w drodze przetargu firm holujących.  

https://sm.poznan.pl/mim/straz/odholowano-twoj-pojazd,p,2322,6556,32263.html 

5. Budowa efektywnego systemu parkingów Park&Ride. – nie dotyczy ZDM 

6. Budowa wielopoziomowych parkingów w śródmieściu. – nie dotyczy ZDM 

7. Zmniejszenie poziomu hałasu komunikacyjnego – zgodnie z Programem Ochrony 

Środowiska przed Hałasem  
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Kierunek interwencji: 

 3.5. Rozwój ekomobilności 

Działania strategiczne: 

1. Zwiększenie wykorzystania ekologicznych środków transportu, ruchu pieszego 

i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Usprawnienia transportu zbiorowego 

W 2019 r. Dyrektor ZDM podjął decyzję o zakupie 3 sztuk roweru elektrycznego,  

jako ekologicznego pojazdu do realizacji niektórych zadań służbowych przez pracowników 

ZDM – koszt zakupu 29.997,00 zł 

Stacje ładowania pojazdów https://zdm.poznan.pl/pl/web/aktualnosci/view/id/powstana-

punkty-ladowania-pojazdow-elektrycznych  

2. Utworzenie spójnej sieci dróg rowerowych zapewniających dojazd do centrum  

oraz rozbudowa infrastruktury rowerowej. 

Zadania kluczowe: 

1. Realizacja programu „Poznań Rataje – Franowo w zakresie modernizacji układu 

drogowego. 

Nr zadania Nazwa Zadania Zakres w roku 2019 Łączne nakłady 
finansowe    
(wg WPF) 

Plan 
2019 

Wydatkowanie 
2019 

ZDM/P/032 Program 
"Poznań Rataje-
Franowo" - 
budowa ul. 
Folwarcznej 

Realizacja robót 
budowlanych/ 
budowlano - 
montażowych/głównych 
Inwestorstwo zastępcze 

33 682 556,00 28 247 749,00 28 247 748,41 

 

Zakończono roboty budowlane dla zamówienia podstawowego oraz dwóch zamówień 

podobnych, uzyskano zaświadczenie PINB o zakończeniu budowy. Odbiór końcowy 

wyznaczono na 10.01.2020r. 

Projektant opracował i złożył do uzgodnienia w ZDM i MPK projekt elektryczny sygnalizacji 

w ul. Szwajcarskiej. Nowy projekt wynika z decyzji MIR o konieczności budowy tzw. pełnej 

sygnalizacji. MPK wniosło uwagi, które zostały zweryfikowane przy udziale MIR oraz ZDM - 

konieczność wprowadzenia zmian do projektu.  

W dalszej kolejności Wykonawca przygotuje ofertę oraz w przypadku decyzji Dysponenta 

o budowie sygnalizacji udzielone zostanie zamówienie podobne na przedmiotowy zakres - 

termin realizacji wstępnie określono na wiosnę 2020r. 
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Zaawansowanie robót budowlanych zakresu podstawowego: 100% 

2. Rozbudowa Strefy Tempo 30.  

Np. informacja dot. ul. Mickiewicza, czy rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania o Wildę 

i Łazarz – str. 20 / 27 

3. Budowa systemu parkingów Park&Ride. – nie dotyczy ZDM 

4. Rozbudowa miejskiej sieci dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

 ZDM/P/052 Budowa dróg rowerowych (WPF 94 276 058,00, plan 2019 - 

11 683 948,00, wykonanie 2019 - 11 141 562,07). 

Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Grunwald, wydatkowano środki na: 

 budowę dróg rowerowych w ciągu ul. Grunwaldzkiej na odc. od ul. Roosevelta 

do Ronda Skubiszewskiego, wynagrodzenie za inwestorstwo zastępcze i częściową 

realizację robót budowlanych (5.574.532,19 zł); 

 budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej - odc. od ul. Stolarskiej 

do ul. Roosevelta wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej 

i Śniadeckich, wynagrodzenie za inwestorstwo zastępcze (2.042.742,13 zł); 

 budowa przejazdu rowerowego ul. Solna - Kulasa (529.487,50 zł); 

 dokończenie budowy drogi rowerowej po północnej stronie ul. Bukowskiej  

przed ul. Polną (24.761,83 zł); 

Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: 

 opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przejazdu dla rowerów w ciągu 

ul. Słonecznej i Marcelińskiej w ramach pakietu dobrych rozwiązań 

#rowerowypoznań (102.578,40 zł); 

 wynagrodzenie dla spółki PIM w ramach zadania rowerowy pakiet dla Górczyna, 

Junikowa i Ławicy (11.070,00 zł). 

Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Jeżyce, wydatkowano środki na: 

 budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Dąbrowskiego przy Instytucie Meteorologii 

i Gospodarki Wodnej (94.612,85 zł); 

Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: 

 wymianę nawierzchni ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Niestachowskiej strona 

wschodnia, ul. Witosa strona zachodnia, ul. Szeligowskiego (650.335,96 zł); 

 wymianę nawierzchni ścieżki rowerowej na ul. Hetmańskiej strona południowa - 

odcinek wiadukt kolejowy Dmowskiego (336.808,42 zł). 
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Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Nowe Miasto, wydatkowano środki na: 

Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: 

 opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego 

w ciągu ul. Ługańskiej (46.900,00 zł); 

 zmiana oznakowania poziomego na drodze rowerowej na ul. Zamenhofa 

(31.505,00 zł). 

Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Stare Miasto, wydatkowano środki na: 

 opracowanie dokumentacji projektowej oraz wynagrodzenie spółki PIM 

dla zadania projektu drogi rowerowej wzdłuż ulic Wyszyńskiego, Estkowskiego, 

Wolnica, Solna (301.165,50 zł); 

 opracowanie projektu zmian organizacji ruchu - pasy rowerowe na ul. Murawa 

(75.000,00 zł); 

Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: 

 wymianę nawierzchni ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ks. Mieszka I (599.999,73 zł); 

 opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz wynagrodzenie spółki 

PIM dla Promenady Piątkowsko - Winogradzkiej - wygodna trasa spacerowa 

(82.850,48 zł). 

Budowa dróg rowerowych na terenie dzielnicy Wilda, wydatkowano środki na: 

 wykonanie tablicy informacyjnej dla drogi rowerowej w ul. Dolna Wilda 

i ul. Półwiejskiej oraz na wynagrodzenie spółki PIM (13.874,40 zł); 

Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: 

 wymianę nawierzchni ścieżki rowerowej na ul. Hetmańskiej na odcinku Most 

Przemysła - wiadukt kolejowy (575.881,80 zł). 

Dla zadania Budowa dróg rowerowych wydatkowano również środki na: 

 wykonanie przejazdu dla rowerów na skrzyżowaniu ul. Murawa/Lechicka 

(42.504,61 zł); 

Wydatkowano środki na zadania wyłonione w ramach PBO: 

 opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sygnalizacji świetlnej 

na skrzyżowaniu ulic Hetmańska/Jarochowskiego i Głogowska/Sielska 

(4.951,27 zł). 
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VII. Zagadnienia związane z przystąpieniem Miasta do konkursu „Zielona stolica 

Europy” 

 powierzchna zieleni przyulicznej, – ok. 950 ha (powierzchnia terenów 

niezabrukowanych – biologicznie czynnych w tym terenów pozbawionych zieleni) 

 liczba drzew przyulicznych – ponad 100 tys. szt. 

 powierzchnia trawników przyulicznych – ok. 335 ha trawników objętych stałym 

koszeniem, w tym ekstensywnie utrzymywanych ok. 110 ha trawników 

 liczba drzew objętych programem ochrony w okresie zimowym – 601 szt. osłon koron 

drzew oraz 22860 mb mat słomiano-foliowych i 8707 mb mat polipropylenowych 

wokół krzewów i mis drzew 

 liczba małych instalacji zielonych na obszarze zieleni przyulicznej oddanych do użytku 

w 2019 – 107 szt. donic z drzewami i krzewami 

 liczba drzew przyulicznych posadzonych w 2019 – 833 szt. 

 liczba krzewów i roślin rabatowych posadzonych w 2019 – 10 172 szt. (krzewy). 

 

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ 
1. W 2019 r. rozwijano uruchomiony rok wcześniej portal Trójwymiarowego Modelu 

Miasta Poznania - 3D: 

Model 3D wpisuje się w ideę Smart City Miasta Poznania. Służy realizacji idei Cyfrowe Miasto  

i jest integralną częścią tego obszaru. W ideę Smart City wpisują się projekty związane  

z  rozwojem modelu 3D, w tym projekt dotyczący rozwoju modelu w kierunku tworzenia analiz 

środowiskowych.  

Model 3D umożliwia zarządzanie danymi w sposób bezpieczny i spójny oraz usprawnia 

procesy administracyjne. Pozwala na wykonywanie zadań miasta przy wykorzystaniu 

potencjału systemów informatycznych. Model trójwymiarowy odzwierciedla ludzką percepcję. 

Jest bardziej przyjazny odbiorcy niż opracowania dwuwymiarowe. Wizualizacja 3D miejskich 

obiektów (istniejących i dopiero planowanych) pozwala lepiej projektować przestrzeń miejską, 

łatwiej planować zmiany i sprawniej zarządzać miastem. Podobne modele z powodzeniem 

funkcjonują w Berlinie, Rotterdamie czy Helsinkach. Pod względem organizacyjnym 

poznański model 3D jest integralną częścią Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania. 

Głównym powodem utworzenia modelu 3D była potrzeba doskonalenia procesów 

realizowanych przez Miasto Poznań. Model wspiera działania miasta w zakresie: planowania  



430 

 

i zagospodarowania przestrzennego, podejmowania decyzji dotyczących gospodarki 

nieruchomościami, ochrony środowiska czy bezpieczeństwa publicznego. Wizualizacja  

3D wspiera procesy rewitalizacyjne, jest doskonałym sposobem na wsparcie konsultacji 

społecznych związanych z gospodarką przestrzenną i ochroną środowiska, wzbogaca oferty  

dla inwestorów planujących uruchomić inwestycje na terenie miasta. 

W ramach usług związanych z modelem użytkownicy mają zapewnioną możliwość: 

 wykonania standardowych czynności na mapie, tj. powiększanie, pomniejszanie, 

przesuwanie, obrót modelu, 

 wyboru poziomu szczegółowości, 

 dokonywania swobodnego wyboru poszczególnych warstw mapy, 

 przełączania między widokami 2D i 3D, 

 łączenia prezentacji danych 3D z istniejącymi usługami sieciowymi 2D,  

 wykonywania tematycznych i przestrzennych zapytań do bazy danych, podświetlenia 

wybranych obiektów, 

 ukrycia istniejących obiektów i umieszczania nowych obiektów 3D  

 wyświetlania na mapie informacji o wskazanym obiekcie, 

 eksportu wybranych obiektów do różnych formatów i ich udostępnianie, 

 wydruku aktualnego widoku (w tym do plików PDF, JPG), 

 dokonywania analiz pomiarowych umożliwiających wykonywanie pomiarów terenu  

i obiektów w zakresie odległości, wysokości, długości i szerokości oraz przekrojów 

podłużnych, 

 analizy cienia w różnych konfiguracjach (pory roku, pora dnia), 

 wyświetlania wyników analiz (w tym analizy potencjału solarnego budynków, mapy 

akustycznej i innych analiz środowiskowych), 

 wyświetlenie chmury punktów LIDAR. 

Model podlega bieżącej aktualizacji. Aktualizacja prowadzona jest w oparciu o materiały 

pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych, w tym plików LIDAR przekazanych Miastu Poznań 

przez Głównego Geodetę Kraju, w oparciu o materiały zgormadzone przez ZGiKM GEOPOZ, 

w tym zdjęcia lotnicze dla całego miasta Poznania, a także w oparciu o materiały przekazywane 

przez jednostki miejskie oraz inne podmioty, w tym projekty inwestycji wykonane w technice 

3D i BIM. Portal, w którym prezentowany jest model, zapewnia nie tylko możliwość  
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jego przeglądania i dokonywania szeregu analiz, ale także możliwość pobrania wskazanego 

fragmentu modelu.  

W 2019 model 3D Miasta Poznania rozbudowywany był poprzez wprowadzanie kolejnych 

typów obiektów:  

 elementów małej architektury 

 elementów zieleni miejskiej 

Przystąpienie do prac związanych z pozyskiwaniem informacji o rozmieszczeniu zieleni  

w Poznaniu ma zapewnić szczegółową informację przestrzenną o drzewach na terenie parków, 

skwerów i pasów drogowych. 

Wprowadzanie bardzo szczegółowych informacji do modelu 3D jest wprowadzeniem  

do realizacji zadań związanych z prowadzeniem analiz środowiskowych. 

W 2019 r. zaktualizowano warstwę Mesh (budynki z teksturą) o północne obszary miasta. 

Utrzymywanie aktualności modelu 3D powoduje duże zainteresowanie tym produktem.  

W 2019 r. zarejestrowano łącznie w sieci miejskiej i w Internecie 3590 pobrań fragmentów 

modelu 3D Miasta Poznania. Ponadto w 2019 r. Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego 

GEOPOZ i miasto Poznań za wdrożony Model 3D otrzymało wiele nagród i wyróżnień: 

 zdecydowaną większością głosów czytelników Smart City Expert (blog o miastach 

prawdziwie inteligentnych) wygrał konkurs i został wybrany rozwiązaniem Smart 

City 2018 roku. Na Model 3D zagłosowało 59% głosujących; 

 nagrodę „Skrzydła IT w Administracji 2019” w kategorii e-Usługi dla obywatela  

za projekt: Model 3D Miasta Poznania. Jest to nagroda przyznawana projektom 

informatycznym zrealizowanym przez instytucje publiczne. Jej głównym celem 

jest wyróżnienie jednostek, które poprzez zrealizowane projekty ułatwiły dostęp 

do usług publicznych, poprawiły jakość obsługi oraz komunikację z obywatelami 

i innymi urzędami. Organizatorem Skrzydeł jest miesięcznik „IT w Administracji” 

skierowany do informatyków i menedżerów IT sektora publicznego, a honorowy 

patronat nad Nagrodą objęło Ministerstwo Cyfryzacji. Wręczenie nagrody odbyło  

się 10 kwietnia 2019 roku podczas VI Forum Kierowników IT w Administracji – 

ogólnopolskiej konferencji dla osób odpowiedzialnych za proces cyfryzacji instytucji 

publicznych; 

 w prestiżowym ogólnopolskim rankingu „Perły samorządu” przyznano Poznaniowi 

tytuł lidera w dziedzinie gospodarki za jedyną w kraju trójwymiarową mapę miasta. 
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Poznań jako pierwszy w Polsce dostrzegł potrzebę budowy modelu 3D miasta, 

zintegrowanego z wieloma bazami danych, dostępnego i podlegającego aktualizacji; 

 w dniach 12 i 13 listopada 2019 r. przedstawiciele ZGiKM GEOPOZ uczestniczyli  

w corocznych warsztatach organizowanych przez Niemieckie Towarzystwo 

Kartograficzne oraz Niemieckie Towarzystwo Fotogrametrii oraz Teledetekcji  

na Uniwersytecie w Bonn. Towarzystwa te są odpowiedzialne m.in. za implementację 

na terenie Niemiec standardów w zakresie modelowania 3D opartych o standard 

CityGml. Jest to obecnie wiodący ogólnoświatowy standard bazy danych służącej  

do przechowywania informacji o obiektach trójwymiarowych w skali miast. Wśród 

prelegentów byli również przedstawiciele Szwajcarii oraz miast niemieckich. 

ZGiKM GEOPOZ zaprezentował model 3D miasta Poznania. W ramach prelekcji 

przedstawiono nowości wprowadzone w modelu oraz bardzo interesujące dla uczestników 

kwestie codziennej aktualizacji danych modelu oraz integracji pomiędzy systemami SIP 2D 

oraz 3D Poznania. Wystąpienie zakończyła dyskusja, w czasie której pracownicy ZGiKM 

GEOPOZ odpowiadali na szereg pytań dotyczących, m.in. kwestii rozwoju i szybkiego 

pozyskiwania danych z terenu niezbędnych do aktualizacji danych. Prezentacja 

przedstawiona przez ZGiKM GEOPOZ zostanie opublikowana w oficjalnych dokumentach 

konferencji; 

 wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich  

na najlepszą internetową mapę roku; 

 wręczenie nagrody przez ministra Jerzego Kwiecińskiego w dziedzinie geoinformacji.  

W kategorii innowacyjne rozwiązanie wyróżniono budowę miejskich modeli  

3D w oparciu o rozwiązanie smart3Dcity.  

2. Promowano i monitorowano wykorzystanie e-usług związanych z realizacją 

projektu „Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług”   

Monitorowanie wykorzystania e-usług jest spełnieniem jednego z warunków umowy  

na dofinansowanie Projektu. W tym celu niezbędne było prowadzenie szeroko zakrojonych 

działań promocyjnych. Na potrzeby promocji m. in. Portalu Klienta podjęto:  

 działania w Internecie, tj.: 

 przeprowadzona została kampania reklamowa w Internecie (tzw. GoogleAds).  

 „wyskakujące okienko” reklamujące Portal Klienta – na www i BIP ZGiKM 

GEOPOZ, 
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 „aktywna” stopka mailowa promująca Portal Klienta jako obowiązek w każdej 

korespondencji mailowej wysyłanej z GEOPOZu – obrazek przekierowujący  

do Portalu Klienta, 

 wdrożono ALIAS internetowy (e-geopoz.pl)– oryginalny adres strony niemożliwy  

do szybkiego zapamiętania, 

 link ze strony http://sip.geopoz.pl/sip/, 

 przeprowadzono akcję mailingową dla grupy architektów, 

 publikowano Informacje (aktualności) na stronie www ZGiKM GEOPOZ,  

na wortalu WIP (Wejdź i Poczytaj) UMP. 

 działania edukacyjne, tj.: 

 przeprowadzono szkolenia dla geodetów, 

 podjęto współpracę z UAM – „Drzwi otwarte” – prezentacja dokonań GEOPOZu - 

w siedzibie uczelni wraz z możliwością założenia konta w Portalu Klienta, 

 przygotowano filmy edukacyjne oraz Instrukcje w prostym języku i umieszczono  

je na stronie oraz w Sali Obsługi Klienta. 

 działania prowadzone bezpośrednio: 

 pracownicy Sali Obsługi Klienta każdorazowo informowali i zachęcali klientów  

do zakładania konta w Portalu Klienta, 

 utworzono samoobsługowe stanowisko w Sali Obsługi Klienta, wyraźnie 

oznakowane zgodnie z linią kreacyjną projektu. 

 inne działania informacyjne: 

 przygotowano ulotki, plakaty, ekrany LED, ramki B1 – dystrybucja i ekspozycja  

w różnych lokalizacjach na terenie Poznania 

 przeprowadzono akcję wysyłkową (przy okazji wysyłki korespondencji własnej 

oraz korespondencji WGN UMP). 

Zgodnie z zobowiązaniem umowy na dofinansowanie Projektu, w terminie 12 miesięcy  

od jego zakończenia osiągnięto zakładane wskaźniki rezultatu. 

Do końca 2019 roku z oferowanych przez ZGiKM GEOPOZ e-usług skorzystało 9 736 

użytkowników i pobrano 227 593 dokumentów. 

Liczba użytkowników w rozbiciu na poszczególne portale wyniosła: 

- Portal Klienta (https://portal.geopoz.poznan.pl/klient/) - 8 414; 

- Portal Geodety (https://portal.geopoz.poznan.pl/geodeta/) - 258; 
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- Portal Projektanta (https://portal.geopoz.poznan.pl/projektant/) - 810; 

- Portal Rzeczoznawcy (https://portal.geopoz.poznan.pl/rzeczoznawca/) - 233; 

- Portal Komornika (https://portal.geopoz.poznan.pl/komornik/) - 21. 

Poprzez ułatwienie kontaktu z urzędem oraz zwiększenie dostępności do materiałów 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w/w portale przyczyniają  

się do poprawy jakości życia obywateli. Dodatkowo materiały dostępne przez Portal Klienta 

(np. mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna) w formie elektronicznej są tańsze od wersji 

papierowych o 20 %. Geodeci zgłaszają prace i odbierają materiały elektronicznie przez Portal 

geodety dla 78 % prac, natomiast wszystkie narady koordynacyjne w MODGiK prowadzone 

są elektronicznie dzięki Portalowi Projektanta; 

3. Realizowano prace zmierzające do prowadzenia w MODGiK opracowanych 

geodezyjnie linii rozgraniczających i linii zabudowy w postaci elektronicznej 

W ramach działania powstał zespół roboczy, którego zadaniem jest analiza oraz opracowanie 

geodezyjne linii rozgraniczających, analizowanie zgłoszeń prac geodezyjnych mających  

na celu wykonanie projektów podziału nieruchomości zgodnie z MPZP (wydawanie zaleceń 

jednostkom wykonawstwa geodezyjnego, interpretacja zapisów w uchwałach planów 

miejscowych itp.). 

W ubiegłym roku zespół zebrał się 36 razy i przeanalizował ok. 400 zgłoszeń prac 

geodezyjnych. 

W dniu 25.11.2019 r. w MPU odbyło się spotkanie z wiceprezydentem miasta Poznania 

Panem Bartoszem Gussem (udział wzięły jednostki miejskie: MPU, WUiA, WGN  

oraz GEOPOZ) na którym potwierdzono poprawność i zasadność prac dot. opracowywania 

wektorowego linii rozgraniczających zgodnie z MPZP; 

4. Prowadzono prace związane z budową baz danych przestrzennych powiatowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

EGiB - ewidencja gruntów i budynków 

W roku 2019 zakończono modernizację ewidencji gruntów i budynków  

dla 10 obrębów ewidencyjnych: Krzesiny, Głuszyna, Głuszyna II, Daszewice, Piotrowo, 

Psarskie, Kiekrz, Wielkie, Ławica i Plewiska, w zakresie danych o budynkach i lokalach. Praca 

obejmowała poprawę danych ewidencyjnych budynków w oparciu o materiały PZGiK oraz 

aktualizację danych w zakresie: istniejącej zabudowy, uzupełnienia pełnych danych  

o budynkach,  obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem, bloków budynku oraz 

sposobu użytkowania gruntów (użytków gruntowych). Przeprowadzona modernizacja 
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wpłynęła na jakość danych znajdujących się w bazie danych ewidencyjnych. Spowodowała 

również, że informacje o budynkach zostały uzupełnione brakującymi danymi, niezbędnymi  

do wydawania pełnej kartoteki budynku. Do końca pełnego procesu modernizacji na terenie 

miasta pozostaje 8 obrębów ewidencyjnych, przy czym rozpoczęcie modernizacji ewidencji 

gruntów i budynków na czterech kolejnych obrębach ewidencyjnych (Strzeszyn, Piątkowo, 

Golęcin, Podolany) zaplanowano na rok 2020.  

Kontynuowano prace nad wykorzystaniem Portalu ZSIN do weryfikacji danych PESEL 

oraz wyszukiwania i podglądu danych z rejestru REGON. 

Od 25.10.2019 r. podgląd Elektronicznych Ksiąg Wieczystych (w zakresie Działu I i II) poprzez 

szynę usług ZSiN dostępny jest w systemie WEGA. Dostosowanie systemu WEGA 

do podglądu Elektronicznej Księgi Wieczystej wypełnia jeden z obowiązków nałożonych  

przez rozporządzenie w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach  

i wspomaga pracowników aktualizujących bazy.  

Kontynuowano współpracę z WUiA w zakresie wymiany informacji o budynkach.  

Na podstawie decyzji otrzymywanych z WUiA wprowadzane są do bazy danych w systemie 

WEGA budynki projektowane, a także uzupełniane atrybuty budynków istniejących. WUiA  

w miarę rozszerzania zakresu digitalizacji dokumentacji architektoniczno-budowlanej 

udostępnia ją poprzez system MOPIN (decyzje o pozwoleniu na budowę, projekty 

zagospodarowania terenu, docelowo również np. całe projekty budowlane, zaświadczenia 

o samodzielności lokali). Informacje pozyskiwane poprzez ten system pozwalają weryfikować 

na bieżąco poprawność danych przekazywanych do zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego. 

GESUT – geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu  

 w ramach umów z firmami zewnętrznymi na wykonanie  prac związanych z utworzeniem 

bazy danych sieci uzbrojenia terenu w Poznaniu dla części obrębów Łazarz i Jeżyce  

i wybranych sekcji obrębu Poznań utworzono bazę GESUT w zasięgu 50 sekcji o łącznej 

liczbie 938 km sieci, 

 realizowano prace związane z wprowadzaniem obiektów związanych z siecią ciepłowniczą 

do systemu WEGA – jedyną pozostałą warstwą do dostosowania w ramach bazy GESUT, 

stan zaawansowania prac wynosi 85%, 

 wznowiono rozmowy ze Spółką Aquanet SA dot. opiniowania inicjalnej bazy GESUT.     

Zadanie będzie realizowane po zakończeniu wektoryzacji sieci oraz uruchomieniu Portalu 
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Branżowego. Na potrzeby wykonania tych usług został złożony wniosek o dofinansowanie  

z EFRR. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w I półroczu 2020 r.   

BDOT500 – baza danych obiektów topograficznych  

Dostosowano 8 warstw bazy danych do obowiązujących przepisów (wprowadzono obiekty 

na odpowiednie warstwy w systemie WEGA – dotyczy obiektów, które nie zostały 

przeniesione automatycznie w związku ze zmianą przepisów co do reprezentacji graficznej tych 

obiektów). 

Zaktualizowano bazę BDOT 500 na obszarze 99 sekcji, a rastry z analogowej mapy zasadniczej 

przekazano do wyłączenia; 

5. Realizowano prace zmierzające do zasilenia rejestrów centralnych, w tym 

prowadzonych przez Głównego Geodetę Kraju (GGK), danymi z powiatowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

W 2019 roku przekazano usługę WMS do zasilenia Krajowej Integracji Ewidencji Gruntów 

oraz Krajowej Integracji Uzbrojenia Terenu. W rejestrze centralnym (GUGiK) nadano 

identyfikatory dla baz danych: GESUT i BDOT500. Do GUGiK przygotowano i przesłano 

adresy usług do wyszukiwania, przeglądania i pobierania zbioru EGiB. Przekazane usługi 

WMS - GUGiK publikuje na ogólnokrajowym (ogólnodostępnym) geoportalu: 

(https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0) 

6. Podjęto inicjatywę zmierzającą do wprowadzenia zmian w przepisach prawa 

dotyczących poszerzenia metod pomiarowych o skaning laserowy (podziemny)  

- celem zasilania wynikami takich pomiarów państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego. 

Wystosowano pismo do GGK z prośbą o rozważenie zmiany w przepisach prawa  

tak, aby pomiar geodezyjny przewodów podziemnych przeprowadzony za pomocą georadaru 

stał się jedną z metod/technik pomiarowych określonych przepisami oraz dodanie w atrybucie 

źródło: pomiar Georadarem Przewodów - G. Zasygnalizowano tym samym potrzebę 

wprowadzenia zmian w przepisach prawa.  

Fragment pisma do GGK: „Postęp technologiczny często wyprzedza legislację, ale daje nam 

nowe rozwiązania, które mogą przyczynić się do wzbogacenia i uwiarygodnienia informacji 

o sieciach uzbrojenia terenu w bazie GESUT, dlatego ZGiKM GEOPOZ prosi o wprowadzenie 

zmiany przepisów prawa w tym zakresie”; 
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7. Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy spółką Poznańskie Inwestycje 

Miejskie i Zarządem Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w ramach 

koordynacji inwestycji i remontów oraz zdarzeń powodujących utrudnienia 

w ruchu na terenie miasta Poznania.  

Jednostką wiodącą w zakresie realizacji tego zadania jest spółka PIM, natomiast ZGiKM 

GEOPOZ udostępnia bazę danych Systemu Informacji Przestrzennej oraz narzędzie 

informatyczne do koordynacji inwestycji i remontów w pasach drogowych  

i na gruntach miejskich. Narzędzie do koordynacji umożliwia: 

 edycję danych, 

 wyszukiwanie danych, 

 przeglądanie danych w tym prezentację inwestycji i remontów oraz zdarzeń 

powodujących utrudnienia w ruchu dla wybranego obiektu (ulicy, odcinka ulicy, placu, 

skweru) w postaci tabelarycznej, wykresów na osi czasu oraz prezentację  

na mapie SIP, 

 przekazywanie danych graficznych w formie załączników, 

 dodawanie uwag do danych opisowych, dotyczących poszczególnych inwestycji  

i remontów oraz zdarzeń powodujących utrudnienia w ruchu. 

Konsekwencją dwustronnego porozumienia jest zawieranie szeregu trójstronnych porozumień 

pomiędzy PIM, ZGiKM GEOPOZ i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, gestorami sieci 

uzbrojenia terenu oraz spółkami z udziałem Miasta. Zawierane trójstronne porozumienia mają 

na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju Miasta Poznania poprzez gromadzenie  

i udostępnianie informacji o inwestycjach i remontach oraz zdarzeniach powodujących 

utrudnienia w ruchu; 

8. Wdrożono aplikację do tworzenia elektronicznych Kart Stanowisk Pracy 

Dzięki temu rozwiązaniu uzyskano następujące korzyści:  

 ujednolicenie zapisów KSP poprzez wprowadzenie "stałych" zapisów w Karcie  

oraz wybór treści ze słowników, 

 dostęp pracownika do KSP w portalu pracowniczym - zgodnie z celem, którym  

jest wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych, 

 możliwość szybkiej edycji i wprowadzenia zmian w KSP, 

 oszczędność papieru. 
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9. Zarząd Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego nadał 

Dyrektorowi ZGiKM GEOPOZ Panu Andrzejowi Krygierowi Medal TMMP. 

Doceniono między innymi wieloletnią pracę geodezyjną na rzecz naszego miasta 

i unowocześnienie obsługi planistyczno-geodezyjnej mieszkańców, dbałość o pamięć 

historyczną związaną z tworzeniem map i procedur geodezyjnych po odzyskaniu 

niepodległości, wysunięcie Poznania w informatyzacji geodezyjno-kartograficznej 

na pierwsze miejsce w Polsce, a także dbałość o tradycję i jakość nazewnictwa ulic 

i placów miejskich.   

 

Zarząd Transportu Miejskiego 
 Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) w imieniu Miasta Poznania realizuje zadania 

organizatora publicznego transportu zbiorowego. W 2019 r. ZTM zarządzał transportem 

zbiorowym na terenie Miasta Poznania oraz 19 sąsiednich gmin (dla 5 gmin 

w pełnym zakresie, a dla 14 - w części połączeń między gminami a Poznaniem). 

 W 2019 roku funkcjonowało 156 linii komunikacyjnych (21 tramwajowych  

oraz 135 autobusowych, w tym 61 aglomeracyjnych). Usługi przewozowe wykonywali 

operatorzy:  MPK Poznań, KPA Kombus Kórnik, PT Translub Luboń, PUK Komorniki, 

ZUK Rokbus Rokietnica, PW Transkom Czerwonak, TPBUS Tarnowo Podgórne,  

ZKP Suchy Las i Zakład Komunalny w Kleszczewie.  

 Rozwój transportu publicznego to dla Miasta Poznania jedna z kluczowych kwestii. W roku 

2019 realizowane były inwestycje (z częściowym dofinansowaniem unijnym) poprawiające 

układ komunikacyjny i infrastrukturę torowo-sieciową: 

 przebudowa trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj – ukończono pierwszy 

etap prac związany z modernizacją torowiska oraz przystanków tramwajowych  

oraz tramwajowo-autobusowego wzdłuż ulicy Żegrze oraz ulicy Chartowo  

wraz z rozbudową ronda Żegrze; 

 rozbudowa ul. Unii Lubelskiej z nową trasą tramwajową i pętlą tramwajowo-

autobusową - w lipcu rozpoczęto prace budowlane;  

 pętla tramwajowa Wilczak – we wrześniu otwarto pętle, której modernizacja objęła: 

budowę torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej oraz montaż elementów systemu 

sterowania oraz uwodnienia; 
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 parkingi typu Park&Ride - podpisano umowę z wybranym w postępowaniu 

przetargowym wykonawcą projektu, który będzie również realizował roboty budowlane 

przy: rondzie Starołęka, ul. Biskupińskiej oraz ul. św. Michała. We wrześniu ruszyła 

budowa parkingu przy ul. Św. Michała. 

 Od 2018 r. w pobliżu przystanku PST Szymanowskiego funkcjonuje parking typu 

„Parkuj i jedź” (Park&Ride). Parking cieszy się coraz większym zainteresowaniem 

mieszkańców aglomeracji. W 2018 roku na parkingu parkowało 5 859 pojazdów, a w 2019 

roku już 20 013. Jednym z powodów wzrostu popularności parkingu była decyzja Rady 

Miasta o zmniejszeniu opłaty za parkowanie (z 15 zł na 10 zł) oraz rozszerzeniu uprawnień  

do bezpłatnego parkowania na parkingu.  

 W roku 2019 r. zlecone oraz opracowane zostały m.in. następujące koncepcje rozwoju 

transportu publicznego w Poznaniu: 

 trasa tramwajowa na Naramowice (II etap) - opracowana została koncepcja wstępna, 

która w czerwcu została poddana konsultacjom społecznym. Obecnie opracowywana 

jest koncepcja końcowa uwzględniająca uwagi wynikające z procesu konsultacji 

społecznych oraz opinii miejskich jednostek organizacyjnych.   

 rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna 

i Strzeszyna Greckiego – podpisano umowy na wykonanie 2 opracowań: „Koncepcji 

zintegrowanego węzła przesiadkowego Druskienicka w Poznaniu” oraz „Programu 

funkcjonalno-użytkowego nowych pętli autobusowych na Strzeszynie 

i Podolanach”. Obecnie trwają prace projektowe; 

 trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego 

i Rembertowskiej – zlecono i odebrano koncepcję urbanistyczno-architektoniczną 

zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Zamkniętą, Piotra 

Ściegiennego i Krzysztofa Arciszewskiego w Poznaniu; 

 trasa tramwajowa do zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka – 

opracowano dokumentację pn: „Modyfikacja – rozwinięcie analizy technicznej  

w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Trasa tramwajowa do zintegrowanego węzła 

transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20”; 

 trasa tramwajowa na Klin Dębiecki – opracowana została koncepcja wstępna  

oraz przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami. Obecnie opracowywana 

jest koncepcja końcowa uwzględniająca uwagi wynikające z procesu konsultacji 

społecznych oraz opinii miejskich jednostek organizacyjnych; 
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 parking typu P+R na obszarze Górczyna – zlecono opracowanie koncepcji 

funkcjonalno-przestrzennej w zakresie parkingu placowego typu P+R na obszarze 

Górczyna. Obecnie trwają prace projektowe; 

 trasa tramwajowa na Marcelin – zlecono opracowanie koncepcji funkcjonalno-

przestrzennej trasy tramwajowej na Marcelin w Poznaniu. Obecnie trwają prace 

projektowe.  

 W celu zapewnienia bieżącego utrzymania sprawności technicznej eksploatowanej 

infrastruktury torowo-sieciowej była ona dzierżawiona MPK w Poznaniu. Dzierżawca 

realizuje przeglądy, naprawy i konserwację torów, rozjazdów, napędów zwrotnic  

oraz nawierzchni przystanków itd. Aby w sprawny i szybki sposób usuwać skutki awarii 

i wypadków komunikacyjnych utrzymywane są służby pogotowia torów, zwrotnic, sieci 

i stacji. Dzierżawca zajmuje się też utrzymaniem infrastruktury towarzyszącej, 

zlokalizowanej przy liniach i pętlach tramwajowych.  

 Dla zapewnienia nieprzerwanej i bezpiecznej dla pasażerów eksploatacji układu sieci 

torowisk, w 2019 roku na odnowę infrastruktury przeznaczono prawie 30 mln zł, z których 

26 mln zł zostało wydatkowano na infrastrukturę torowo-sieciową. Dzięki temu 

zmodernizowano: torowiska (2,6 kilometra toru pojedynczego), sieć trakcyjną (3,6 kmtp), 

wymieniono 5 zwrotnic i 19,2 km kabli trakcyjnych oraz zmodernizowano jedną podstację 

i dwa przystanki.  

 W 2019 r. przeprowadzono m.in. następujące prace, których efektem była poprawa 

poziomu bezpieczeństwa i niezawodności komunikacji tramwajowej, zwiększenie 

prędkości podróży i komfortu pasażerów oraz redukcja hałasu: 

 prace sieciowe na pętli Piątkowskiej; 

 kompleksowa wymiana sieci trakcyjnej na ul. Warszawskiej; 

 wymiana zwrotnic oraz układów napędów zwrotnic na węźle Traugutta, Rondzie 

Śródka i pętli Górczyn; 

 naprawa nawierzchni drogowej i szynowej na skrzyżowaniu ulic Baraniaka i Jana 

Pawła II; 

 punktowe naprawy torowiska na ulicy Głogowskiej (od mostu Dworcowego do węzła 

Hetmańska/Głogowska); 

 modernizacja układu zasilania SN-15 kV stacji prostownikowej Rondo Kopernika 

i Marcelińska; 
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 wymiana obwodów wtórnych w stacji prostownikowej Świętojańska; 

 naprawy gwarancyjne na rondzie Kaponiera, węźle Bałtyk oraz ulicy Dąbrowskiego; 

 wymiana części kabli trakcyjnych ze stacji Kazimierza Wielkiego i Murawa; 

 przebudowa węzła rozjazdowego Rondo Śródka i przejazdu Jana Pawła II/Baraniaka; 

 wymiana nawierzchni pętli os. Wichrowe Wzgórze. 

 Sukcesywnie wprowadzana była optymalizacja tras i synchronizacja rozkładów jazdy  

w celu usprawnienia przesiadek. Punktualność tramwajów poprawiała  

się przez systematyczne remonty oraz zwiększanie priorytetów wprowadzanych wszędzie 

tam, gdzie to możliwe. W porównaniu do danych z roku 2018, punktualność komunikacji 

miejskiej i gminnej zwiększyła się. 

 Duża liczba remontów i modernizacji miała wpływ na organizację transportu publicznego, 

a co się z tym wiąże - wystąpiło duże zapotrzebowanie informacyjne. ZTM kontynuował 

współpracę z mediami i obsługę stron internetowych www.ztm.poznan.pl 

i www.peka.poznan.pl. We wrześniu opublikowano nowy kanał informacyjny  

dla pasażerów - oficjalny fanpage ZTM Poznań. Informacje o zmianach przekazywano 

także poprzez komunikaty publikowane na Wirtualnym Monitorze PEKA, tablicach 

dynamicznej informacji pasażerskiej, a także – poprzez system zapowiedzi głosowych  

w pojazdach. 

 W roku 2019 kontynuowano wdrażanie nowych standardów elektronicznej informacji 

pasażerskiej w pojazdach. Pojazdy wyposażone są m. in. w zewnętrzne tablice LED 

z numerem linii umieszczane na wysokości wzroku, dedykowane osobom słabowidzącym 

oraz w systemy zapowiedzi głosowych. Od stycznia wprowadzono nową, zgodną 

z Systemem Informacji Miejskiej, szatę graficzną tabliczek z rozkładami jazdy mającą 

na celu poprawę czytelności informacji pasażerskiej publikowanej na przystankach 

transportu publicznego. Wprowadzono również zmianę oznakowań (naklejek) Punktów 

Sprzedaży Biletów, w których pasażerowie mogą kupić bilety papierowe bądź doładować 

kartę PEKA. Ponadto od 1 stycznia nastąpiła zmiana numeracji poznańskich linii 

autobusowych. Trzycyfrowe numery linii miejskich wprowadzono w celu uzyskania 

uporządkowanego, przejrzystego i czytelnego, a zarazem bardziej spójnego z liniami 

podmiejskimi systemu numeracji autobusów na wszystkich liniach organizowanych  

przez ZTM Poznań. 

 Rozszerzono zakres udostępnianych danych o tramwajach i autobusach na Wirtualnym 

Monitorze PEKA. Dedykowane piktogramy wyświetlane przy poszczególnych kursach 
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wzbogacają informacje przekazywane pasażerom komunikacji miejskiej o dane 

czy określony pojazd jest niskopodłogowy, częściowo niskopodłogowy,  

czy jest wyposażony w rampę, klimatyzację, biletomat, ładowarkę USB oraz czy znajduje 

się w nim miejsce do przewożenia rowerów.  

 Dane dotyczące rzeczywistej lokalizacji oraz cech poszczególnych pojazdów zostały 

udostępnione dla deweloperów tworzących serwisy i aplikacje ułatwiające mieszkańcom 

podróżowanie komunikacją publiczną.  

 ZTM na bieżąco reagował na potrzeby pasażerów. We współpracy m.in. z radami 

osiedli tworzone były przebiegi nowych linii autobusowych, korygowano trasy i rozkłady 

jazdy poszczególnych linii. Przykłady:  

 po przebudowie ul. Folwarcznej, zmieniono trasy linii nr 155 i 166, dzięki czemu 

mieszkańcy osiedla Przemysława zyskali dogodne połączenie z tramwajami  

|na Franowie; 

 wprowadzono zmiany rozkładu jazdy linii nr 144, co ułatwiło mieszkańcom Naramowic 

korzystanie z tramwajów PST; 

 powstała promenada Piątkowsko-Winogradzka - bezpieczna droga na przystanek -

dojście z os. Bolesława Chrobrego na przystanek PST Lechicka Poznań Plaza; 

 przebudowano i dostosowano do standardów tymczasowy przystanek PST Most 

Teatralny, który ze względu na dużą popularność wśród pasażerów funkcjonuje na stałe; 

 uruchomiono nową linię autobusową nr 121 pomiędzy pętlą na Ogrodach, a zespołem 

mieszkaniowym „Nowe Ogrody” (położonym przy ul. Janusza Meissnera, pomiędzy 

osiedlami  Lotników Polskich i Lotników Wielkopolskich); linia obsługiwana jest przez 

minibusy; 

 w gminie Czerwonak uruchomiono nowe linie autobusowe (nr 388, 392 i 394) 

dowożące pasażerów do stacji kolejowych. 

 ZTM prowadził współpracę oraz nadzór nad utrzymaniem i ustawianiem wiat 

przystankowych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. W lipcu rozpoczął  

się proces wymiany wiat przystankowych. W sumie w miejskiej infrastrukturze pojawiło 

się 150 nowoczesnych wiat.  

 Przy przystanku Piaśnicka/Rynek utworzono skwer im. Michała Tomiaka - młodego 

strażaka, który zginął na służbie. 
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 Miasto Poznań zachęca do łączenia różnych, ekologicznych środków transportu np. roweru 

i tramwaju czy autobusu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów, którzy  

na przystanki dojeżdżają własnymi rowerami, ZTM montował przy pętlach stojaki 

rowerowe. Pod koniec 2018 r. zakupiono 350 stojaków oraz 20 samoobsługowych stacji 

napraw rowerów, które w 2019 r. były sukcesywnie montowane w różnych częściach 

miasta.  

 W 2019 roku flota Poznańskiego Roweru Miejskiego powiększyła się o 38% za sprawą 

rowerów 4. Generacji. Do dyspozycji mieszkańców było 1715 rowerów, z czego 1240 3G 

i 475 4G (w tym 30 ze wspomaganiem elektrycznym). Dodatkowo powstały 32 nowe strefy 

zwrotu rowerów 4G, w tym strefa centrum (w granicach I ramy komunikacyjnej). Ponadto 

rowery 4G można – za dodatkową opłatą (5 zł) pozostawiać w dowolnej lokalizacji 

na terenie miasta. W 2019 roku do systemu dołączyły Luboń i Komorniki, zapoczątkowując 

funkcjonowanie roweru aglomeracyjnego – systemy w Poznaniu, Luboniu i Komornikach 

są ze sobą kompatybilne i można z nich korzystać w ramach jednego konta użytkownika. 

 Stale prowadzona była również promocja transportu publicznego. Popularyzowano 

m.in. Poznański Rower Miejski, a także łączenie i zmienianie różnych środków transportu 

(rower, autobus, tramwaj, pociąg). Zachęcano do korzystania z linii autobusowych 

do miejsc rekreacji (w okresie letnim), a także z linii turystycznych. Promowano 

m.in., kupowanie biletów w Internecie, nowe funkcjonalności Wirtualnego Monitora, bilety 

specjalne (Bilet Metropolitalny, semestralny i senioralny), przystanki wiedeńskie  

oraz zasady kultury w transporcie publicznym.   

 Szczególnie intensywnie promowano transport publiczny podczas Europejskiego Tygodnia 

Zrównoważonego Transportu, który w 2019 r. odbywał się pod hasłem „Bezpieczny ruch 

rowerowy i pieszy”. Podczas działań dziękowano pasażerom za korzystanie z komunikacji 

miejskiej, a jednocześnie zachęcano do ekologicznego i bezpiecznego przemieszczania  

się po mieście. ZTM Poznań przygotował dwa eventy na ulicy Półwiejskiej. 

 W 2019 r. pasażerowie transportu publicznego organizowanego przez ZTM kupili bilety  

za łączną kwotę ok. 255 mln zł.  

 Do dyspozycji pasażerów w Poznaniu było 13 Punktów Obsługi Klienta ZTM (11 Punktów 

Obsługi Klienta w Mieście Poznaniu , 2 Punkty Obsługi Klienta u Operatora  - Kleszczewo 

i Tarnowo Podgórne). Od listopada 2019 roku modernizowany jest POK Dębiec, planowane 

otwarcie nastąpi w II kwartale 2020 roku. Bilety można było kupować również  

w 248 Punktach Sprzedaży Biletów, 259 biletomatach mobilnych w pojazdach  
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oraz  

w 90 biletomatach stacjonarnych. Sprzedaż prowadzona była przez Internet 

(www.peka.poznan.pl). Ponadto pasażerowie mogli kupować bilety przy pomocy aplikacji 

mobilnych na telefon komórkowy (5 operatorów dostarczających usługę: CITYNAV 

(jakdojade.pl), GoPay, moBILET (MOBILE TRAFFIC), mPay, SKYCASH. 

 W 2019 r. podpisano umowy z Mera Operator oraz rozszerzono współpracę 

z dotychczasowym Operatorem Mennica Polska w wyniku których do pierwszego kwartału 

2021r., sieć  istniejących biletomatów zostanie rozbudowana o kolejne 33 urządzenia. Nowe 

urządzenia zostaną zainstalowane w miejscach największego ruchu pasażerskiego, 

w lokalizacjach gdzie dotychczas zakup biletów był utrudnionych oraz w gminach. Należy 

wspomnieć, że zakup biletów w biletomatach cieszy się rosnącym zainteresowaniem 

pasażerów a udział w sprzedaży w tym kanale przekroczył 35% ogółu sprzedaży. 

 Pomimo dostępności biletów, w 2019 r. kontrolerzy ZTM i MPK nałożyli 74 286 opłat 

dodatkowych (łącznie z kontrolerami operatorów gminnych na liniach organizowanych 

przez ZTM nałożono 83 922 opłat). Kontrole objęły 5,5 proc. kursów.  

 W 2019 r. wprowadzono zmiany w taryfie biletowej. Na początku sierpnia nastąpiła 

integracja transportu publicznego Poznania oraz gmin Zaniemyśl i Kórnik. W związku  

z tym utworzono nową strefę taryfową – D. Wprowadzone zostały także korekty w zakresie 

cen biletów czasowych jednorazowych z dodaniem nowego biletu (90 minut) oraz zmiany 

w zakresie biletów krótkookresowych uwzględniające ich podział na strefę A, tj. Poznań 

oraz strefy A+B+C+D, czyli całą aglomerację. Ze sprzedaży wycofane zostały bilety  

na 10 minut na strefę A+B+C aglomerację. Ze sprzedaży wycofane zostały bilety  

na 10 minut na strefę A+B+C (zastąpione biletem 10 minutowym na strefy A+B+C+D), 

bilety na 40 minut lub jeden przejazd (zastąpione biletem 45 minutowym na strefy 

A+B+C+D). Korekty zostały także wprowadzone w zakresie taryfy biletów okresowych 

oraz tPortmonetki. Ze względu na długie odległości międzyprzystankowe na nowych 

zintegrowanych liniach (nr 501, 502, 560 i 561) zostały wprowadzone Punkty Poboru Opłat. 

 Uczniowie szkół podstawowych z Poznania i wszystkich gmin objętych porozumieniami 

międzygminnymi mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów na liniach organizowanych 

przez ZTM. Wprowadzeniu darmowych przejazdów dla uczniów poświęcona była akcja 

informacyjno-promocyjna. 

Dodatkowo od grudnia, decyzją Rady Miasta, wprowadzono zmiany potwierdzania prawa 

do ulg przez uczniów szkół podstawowych oraz posiadaczy niektórych biletów specjalnych.  
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Zarząd Zieleni Miejskiej 
I. Wydatki bieżące 

Zadanie budżetowe ZZM/B/001  „Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień” 

Dział: 900 Rozdział: 90004 

1. Bieżące utrzymanie zieleni 

Na terenie zieleni urządzonej o powierzchni ogółem  427,49 ha (47 parków, Cmentarz 

Zasłużonych Wielkopolan, 120 zieleńców) oraz na terenach zieleni nieurządzonej 

o powierzchni  88,68 ha powierzonych ZZM do zagospodarowania,  prowadzono poza  pracami 

porządkowymi:  

 pielęgnację trawników na powierzchni 307,98 ha (wiosenne i jesienne wygrabienie 

trawników, koszenie wraz z wywozem skoszonej trawy, czyszczenie obrzeży 

trawników).  

 pielęgnację drzew i krzewów (prześwietlono 33 390 m2. krzewów a 27 686 m2 

odmłodzono, posadzono 29 055 szt. krzewów i żywopłotów oraz 935 drzew, 

pielęgnowano skupiny krzewów na powierzchni 25,19 ha, prześwietlono  3 259 szt. 

koron drzew, wycięto 258 szt.  chorych  i suchych drzew stanowiących zagrożenie 

dla bezpieczeństwa mieszkańców oraz usunięto ponad 12 910 szt. samosiewów, 

przycięto i odchwaszczono  żywopłoty i pnącza, podlewano nowe nasadzenia, ,usunięto 

odrosty przy drzewach oraz na bieżąco uzupełniono pale). 

 pielęgnację kwietników i różanek (posadzono 122 761 szt. kwiatów wiosennych, letnich 

i jesiennych,  prowadzono systematyczną ich pielęgnację). 

 konserwację małej architektury ( utrzymywano i konserwowano 2 258 szt. ławek,  

1 475 szt. koszy parkowych oraz urządzenia zabawowe, pergole i  ogrodzenia zlokalizowane 

na terenach parków i zieleńców, zamontowano 68 szt. nowych koszy i 13 szt. nowych ławek 

parkowych). 

 zabiegi z zakresu utrzymania dróg parkowych i schodów terenowych (prace polegały 

na: zamiataniu i  oczyszczaniu z darni),               

 niezbędne profilaktyczne i interwencyjne zabiegi chemiczne w celu zwalczenia 

patogenów stanowiących zagrożenie dla egzystencji drzew i krzewów na terenie parków 

i zieleńców, 

 współpracę z samorządami pomocniczymi w ramach której zrealizowano 46 zadań 

bieżących przy udziale środków Rad Osiedli, polegające na wzbogaceniu zieleni 

na  terenach działania  poszczególnych społeczności  lokalnych. 
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Spośród wielu specjalistycznych prac  związanych z  bieżącym utrzymaniem obiektów zieleni 

miejskiej   na szczególną uwagę zasługuje: 

 posadzenie 57 007  szt. kwiatów letnich  

 posadzenie 65 754 szt. kwiatów wiosennych  

 

 działania podjęte w  ramach  programu  ratowania starych, cennych z przyrodniczego 

i społecznego punktu widzenia drzew  w aglomeracji poznańskiej (wykonano 

monitoring rozwoju szrotówka kasztanowcowiaczka wraz z oceną wpływu metod 

i sposobów stosowanych w latach poprzednich na stan zdrowotny kasztanowców, ocena 

wpływu nowych adiuwantów do podlewania kasztanowców na poprawę wilgotności 

podłoża oraz jednorazowa ocena stanu zdrowotnego kasztanowców i platana 

klonolistnego na terenie Poznania wraz z dokumentacją fotograficzną oraz prowadzono 

cięcia pielęgnacyjne przy 508 drzewach i założono 4 wiązania elastyczne 

na kasztanowcach na terenie Miasta Poznania).                                                                                                                                     

 kontynuowano uporządkowanie terenu zieleni przy ul. Lotniczej, Piątkowskiej  

oraz przy ul. Juraszów, ul. Rejewskiego i Korfantego w ramach  zadania „Bezpieczne 

przestrzenie” 

 w ramach zadania pn. "Lasek Katyński" posadzono 116 drzew 
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Ze środków na realizację zadania Zarząd Zieleni Miejskiej utrzymywał:  

 oświetlenie  ok. 1 694 pkt. świetlnych oraz sfinansowano zużycie energii elektrycznej 

 zlecono ochronę Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan oraz stały monitoring 

pomieszczeń technologicznych fontann 

 usuwano na bieżąco awarie oraz skutki dewastacji małej architektury, urządzeń  

na placach zabaw, systemów automatycznego nawadniania zieleni, oświetlenia 

 utrzymywano 73 place zabaw dla dzieci, 43 siłowni zewnętrznych, 34 boisk 

sportowych,  skate-park, 8 zestawów urządzeń do street workout,  zestaw urządzeń 

do parkour, ścieżkę zdrowia na terenach parków i zieleńców i  zestaw urządzeń - 

pumptrack 

 utrzymywano 14 systemów automatycznego nawadniania zieleni w centrum miasta oraz 

sfinansowano zużycie wody 

 utrzymywano 7 fontann , 2 wodotryski i 2 zamgławiacze 

  wykonano profilaktyczne zabiegi z zakresu ochrony roślin na terenie parków 

 zlecono wymianę 31 opraw rtęciowych na ledowe w parku na os. Zwycięstwa 

i na zieleńcu na placu Skłodowskiej-Curie 

 przeprowadzono prace konserwacyjne rzeźb 

 zlecono naprawy na placach zabaw po przeglądach 
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Zadanie budżetowe ZZM/B/002 „Grobownictwo wojenne” 
Dział: 710 Rozdział:71035 

Zarząd Zieleni Miejskiej sprawował prace konserwatorskie zieleni oraz nadzór 

nad  cmentarzami  i grobami wojennymi na Cytadeli Poznańskiej i mogiłami wojennymi 

na cmentarzach parafialnych, a także prowadził prace konserwatorskie przy nagrobku 

Franciszka Styzińskiego na cmentarzu parafialnym przy ul. Głuszyna oraz prace pielęgnacyjne 

w koronach drzew na cmentarzach wojennych na stoku Cytadeli Poznania . Wykonał również 

ekspertyzę muru oporowego przy iglicy. 

II.     Realizacja zadań finansowanych z NFOŚiGW            

Zarząd Zieleni Miejskiej  uzyskał środki unijne na realizację projektu jakim jest ‘Park Rataje 

w Poznaniu’. W 2019 roku w ramach zadania  wykonał: odwodnienie terenu, oświetlenie, 

piargowiska i zimowiska dla ropuchy zielonej, przyłacze wod-kan do skansenu Kolei Średzkiej 

oraz prowadził pielęgnację gwarancyjną zieleni. 

III. Wydatki majątkowe  

Zarząd Zieleni Miejskiej realizował  inwestycję  własne oraz 20 zadań inwestycyjnych  

przy udziale środków Rad Osiedli.     

Przykładowe zadania inwestycyjne w 2019 roku: 

 Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu: 

W 2018 r. w ramach zadania wykonał remont fragmentu muru miejskiego na skwerze 

im. W. Dworzaczka, naprawił balustradę na Wzgórzu Przemysła, wykonał ekspertyzę 

dendrologiczną 12 drzew w parku im. H. Wieniawskiego, wykonał modernizację alejek 

parkowych na Cytadeli ,wykonał dokumentację projektowo-kosztorysową 

zagospodarowania wzdłuż ul. Kościelna, wykonał dokumentację projektowo-kosztorysową 

rewaloryzacji parku przy ul. Mieszka I/ al. Solidarności, kontynuował zagospodarowanie 

terenu pomiędzy ul. Jana Pawła II, a ul. Kaliską oraz wykonał  pielęgnację gwarancyjną 

zieleni  na placu Nowakowskiego. 

 

 



449 

 

 

 Budowa parku przy ul. Dolna Wilda 

W 2019 r w ramach zadania kontynuował  budowę parku przy ul. Dolna Wilda wraz 

z odwodnieniem terenu oraz uporządkował teren dojazdu do parku, prześwietlił 

100 starych drzew, posadził 200 krzewów irgi błyszczącej wraz z jej pielęgnacją. 

 

 

 



450 

 

 Rewaloryzacja parku przy ul. Browarnej 

W 2019 r. w ramach zadania wzbogacił szatę roślinną parku, wybudował plac zabaw 

i siłownię zewnętrzną, doposażył małą architekturę parkową w stoły i ławki piknikowe. 

Posadził 3.800 krzewów róż, 1.326 krzewów ozdobnych, 370 roślin okrywowych, 

27 drzew oraz założył 1,8 ha trawników. 

 

 

 Rewaloryzacja Parku Drwęskich 

W 2019 r w ramach zadania rozpoczął rewaloryzację parku, wykonał prace 

archeologiczne, wykopy i położył rury osłonowe pod monitoring, przebudował 

oświetlenie oraz wykonał projekt zastępczy. 

 Ogród miododajny na Cytadeli 

W 2019 r. wykonał dokumentację projektową ogrodu miododajnego na Cytadeli. 

 



451 

 

IV. DOCHODY JEDNOSTKI 

Na uzyskane dochody  w okresie sprawozdawczym złożyły się m.in.: 

 opłaty za udostępnienie informacji publicznej, 

 dochody z tytułu kar za uszkodzenie mienia, 

 dochody z tytułu kar umownych od Wykonawców za nienależyte wykonanie usług 

dotyczących konserwacji i utrzymania zieleni miejskiej, 

 dochody z tytułu dzierżaw terenu, 

 darowizn, 

 wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego 

i składek ZUS, 

 odsetki za nieterminowe płatności należności, 

 bezumowne korzystanie z gruntów, 

 dochody z tytułu sprzedaży drewna. 

 

Palmiarnia Poznańska 
 

Data Nazwa wydarzenia 
19.01-24.02.2019 Wystawa Sztuki Afrykańskiej. Podczas wystawy można było oglądać 

eksponaty: rzeźby, obrazy, biżuterię, ręcznie robione przedmioty 
przywiezione z Afryki przez wystawców.   

27.01.2019 Pokaz kotów rasowych. Podczas pokazu można było zobaczyć koty rasowe 
oraz porozmawiać z ich właścicielami na temat hodowli.  

01-10.02.2019 Międzynarodowy Dzień Bez Oleju Palmowego ścieżka zwiedzania. Można 
było zobaczyć jak wygląda olejowiec gwinejski, dowiedzieć się jakie skutki 
niesie powstawanie plantacji, pod jaką nazwą kryje się olej palmowy  
w produktach oraz czy jest możliwy odpowiedzialny olej palmowy. 

03.02.2019 Koncert zespołu Work Drum. Koncert odbył się w pawilonie nr III i był 
uzupełnieniem dla Wystawy Sztuki Afrykańskiej - muzyka zespołu to podróż 
od surowych brzmień afrykańskiego buszu po nowoczesne imprezowe rytmy 
europejskich metropolii.   

23-24.02.2019 Wystawa Myszy Rasowych. Podczas wystawy można było zobaczyć myszy 
rasowe oraz porozmawiać z wystawcami na temat hodowli tych zwierząt.  

4-17.02.2019 Wystawa pracy artystycznej: „Geny z charakterem. Kod kropli krwi”. 
Realizacja pracy oparta była o kierunek poszukiwań twórczych 
inspirowanych badaniami zależności pomiędzy czynnikami genetycznymi  
a zachowaniem oraz etycznymi aspektami wykorzystania informacji 
genetycznej. 
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14-17.02.2019 Walentynki w Palmiarni ścieżka zwiedzania „Pary Palmiarni”. Ścieżka 
zwiedzania, przybliżyła m.in. sylwetki papug ar Dobrej i Dobrego, papużek 
nierozłączek czy sagowców. 

29.03-26.04.2019 Wystawa Żywych Motyli Egzotycznych oraz Wystawa Motyli 
Preparowanych.   

16-22.04.2019  Wielkanocna wystawa tematyczna w sali dydaktycznej oraz broszura 
„Rośliny biblijne” do pobrania w kasie Palmiarni.   

26.04.2019 Hang drum – koncert w Palmiarni. Na koncercie można było posłuchać 
dźwięków instrumentu jakim jest hang drum przy akompaniamencie 
skrzypiec. Koncert zagrały Agnieszka Majewska oraz Natalia Janik-Zajma. 

01.05.2019 Koncert gruzińskiego producenta muzyki elektronicznej HVL organizowany 
przez Projekt Gaik w Palmiarni Poznańskiej.  

03.05.2019 Noc w Palmiarni. Pierwsza w tym roku Noc w Palmiarni uświetniona została 
koncertem muzycznym uczniów szkoły T. Burton. 

11.05.2019 Wiosenni Ogrodnicy w Parku Wilsona. Konkurs "Zielony Poznań" co roku 
pozwala docenić najpiękniejsze poznańskie balkony, tarasy, ogrody 
przydomowe, działki i pasy zieleni. Jubileuszową edycję konkursu 
zainaugurował kiermasz "Zielony Poznań", który odbył się 11 maja przed 
Palmiarnią Poznańską. 

11-12.05.2019 Wystawa Storczyków. Podczas wystawy będzie można zobaczyć storczyki 
różnych gatunków oraz wziąć udział w wykładach dotyczących storczyków 
oraz pielęgnowania roślin.   

25-26.05.2019 Obchody Dnia Żółwia w Palmiarni Poznańskiej.  Podczas wydarzenia odbył 
się pokaz żółwi oraz wykłady tematyczne 

30.05-02.06.2019 Wystawa Roślin Owadożernych. Podczas wystawy można było zobaczyć 
wiele gatunków roślin owadożernych oraz uczestniczyć w pokazach 
karmienia roślin owadożernych oraz wykładach tematycznych: „Przesadzanie 
i uprawa roślin owadożernych” 

11.06-31.08.2019 Wystawa zdjęć Kamila Stajniaka „Portrety Mrówek”. Zdjęcia wykonane 
są techniką "focus stacking", polegającą na robieniu serii zdjęć przesuniętych 
względem siebie o setne milimetra, a następnie połączenia ich w jeden obraz 
– dzięki temu możemy oglądać mrówki w skali makro. 

19.07.2019 Noc w Palmiarni podczas której odbyły się m.in.: krótkie wykłady na temat 
czekolady zakończone quizem na temat drzew kakaowca; malowanie twarzy 
w stylu Indian i rdzennej ludności Ameryki Środkowej, informacje na temat 
fair trade oraz ciekawostki dotyczące kakaowca i czekolady. Wydarzenie 
współorganizowane z Muzeum Czekolady Poznań  

02.07 – 
05.09.2019 

Wystawa rzeźb Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Terrra Incognita  
5. Kuratorzy: prof. Ewa Twardowska-Sioda i dr Piotr Mastalerz. 

08-18.08.2019 Obchody Ogólnopolskiego Dnia Pszczół. Podczas wydarzenia można było 
zdobyć informacje na temat życia i gatunków pszczół oraz innych owadów 
zapylających. W niedziele 11 i 18 sierpnia odbyły się spotkania  
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z pszczelarzem, który pokazywał jak powstaje miód oraz opowiadał o swojej 
pracy.   

26.06, 10.07, 
24.07, 07.08, 
21.08.2019 

Pokazy filmu „Był sobie las” reż. Luc Jacquet. Film pokazuje cykl lasów 
pierwotnych i wtórnych rosnących w Peru i Gabonie, uznanych za "zielone 
płuca" naszej planety. 

23.08.2019 Noc w Palmiarni uświetniona koncertem na misach tybetańskich i gongu. 
Dźwięki i wibracje mis tybetańskich pobudzają nie tylko receptory słuchowe, 
ale i te umieszczone na skórze oraz błonach śluzowych. Dzięki temu można 
doświadczyć relaksacji całego ciała oraz umysłu. 

31.08.2020 Dożynki Miejskie. 31 sierpnia 2019 roku w Parku Wilsona odbyły się 25 
Dożynki Miejskie. W programie pojawiły sięm.in. pokazy florystyczne, 
wystawa gołębi, animacje dla dzieci, konkurs wiedzy rolniczej czy wioska 
ginących zawodów. 

13.09.2019 Noc w Palmiarni podczas której wystąpią uczniowie wydziałów jazzu  
i wokalistyki jazzowej Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. 
Fryderyka Chopina oraz Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. 
Jadwigi Kaliszewskiej, znanej jako "Poznańska Szkoła Talentów" w Zespole 
Szkół Muzycznych przy ul. Głogowskiej 90. Program koncertów będzie 
bardzo zróżnicowany, w większości wypełniony standardami muzyki 
jazzowej i przebojami muzyki rozrywkowej. 

14-29.09.2019 Wystawa Żywe kamienie niezwykłe sukulenty. Na wystawie prezentowane 
będą liczne gatunki żywych kamieni oraz inne sukulenty min. z rodzajów 
aloes, haworsja i gasteria z prywatnej kolekcji Piotra Dzieduszyńskiego. 
Podczas wystawy będzie można również porozmawiać z ekspertem oraz 
zasięgnąć rady dotyczącej uprawy żywych kamieni. 

16-29.09.2019 Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Warstwy Ozonowej. Święto 
obchodzone jest od 1994 roku w rocznicę podpisania Protokołu 
Montrealskiego. Jego celem jest propagowanie działań oraz wiedzy 
dotyczących ochrony warstwy ozonowej, która chroni Ziemię i życie na niej 
przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym. 

19-20.10.2019 Wystawa Storczyków. W pawilonie III można było podziwiać różne gatunki 
storczyków oraz uczestniczyć w wykładach tematycznych dotyczących 
uprawy tych roślin.  

23.10.2019 Wystawa chryzantem. 13. Wystawców zaprezentowało około 50 odmian 
chryzantem ciętych i doniczkowych, gałązkowych, wielo, średnio  
i drobnokwiatowych. Kwiaty zostały ułożone w pawilonach Palmiarni przez 
florystów - członków Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów  
i Techników Ogrodnictwa Oddział Poznański. 

25.10.2019 Halloweenowa Noc w Palmiarni. Pawilony Palmiarni zmieniły się w siedzibę 
pająków, upiorów oraz innych strachów, a w pawilonie nr III odbyła się 
wystawa dyni. 
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5-24.11.2019 Wystawa Motyli Preparowanych. Na wystawie pojawi się około 50 – 60 
gablot z motylami tropikalnymi m.in. z Azji czy Afryki. Będzie można 
obejrzeć również inne bezkręgowce takie jak, chrząszcze, pająki 
czy patyczaki. 

9-10.11.2019 Tegoroczna, II Edycja Poznańskiego Dnia Jeża będzie dotyczyć nie tylko 
ochrony i pomocy jeżom europejskim, ale również przeprowadzimy akcję 
informacyjną dotyczącą dzikich zwierząt bytujących w miastach.  

17.11.2019 Koncert muzyki elektronicznej artysty Rogergoon organizowany przez 
Projekt Gaik. 

3-29.12.2019 Wystawa zdjęć wyróżnionych w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii 
Przyrodniczej FOTO-EKO.  

14-15.12.2019 Warsztaty z okazji Międzynarodowego Dnia Herbaty. Podczas warsztatów 
można było poznać smak i zapach różnych rodzajów herbaty, poznać techniki 
zaparzania herbaty czy ciekawostki związane z uprawą i zbieraniem herbaty.  

14.12.2019 Gwiazdka pod Palmami. Wieczorne zwiedzanie Palmiarni uświetnione 
świąteczną muzyką oraz światłami. W harmonogramie pojawiły się 
m.in. świąteczne bajki czytane przez dziennikarzy i artystów, warsztaty ozdób 
świątecznych czy świąteczna ścieżka zwiedzania.  

26.12.2019 Świąteczny koncert w Palmiarni Poznańskiej. W pawilonie nr III odbył się 
koncert kolęd, wystąpili Anita Klepacka – wokal oraz Grzegorz Rudny  
– fortepian.  

28-29.12.2019 Pokaz Gadów. W sali dydaktycznej Palmiarni można było zobaczyć gady 
m.in. węże, gekony, jaszczurki. W pokazie uczestniczyli hodowcy 
oraz pasjonaci, którzy dzielili się wiedzą na temat gadów.  

 

Poznańskie Centrum Świadczeń 
I. Akcja Świadczeniowa 2019: 

Kierując się intencją doskonalenia jakości świadczonych usług oraz faktem,  

że świadczenia realizowane w Poznańskim Centrum Świadczeń mają charakter okresowy,  

co związane jest  z koniecznością składania co roku nowych wniosków o przyznanie świadczeń 

rodzinnych, wychowawczych, alimentacyjnych, stypendiów szkolnych oraz świadczenia 

,,Dobry Start’’ podjęto działania mające na celu obsłużenie Klientów Centrum w możliwie 

jak najkrótszym czasie, zapewniając wysoki standard realizowanych usług. W celu realizacji 

tego zadania przygotowano ,,Akcję Świadczeniową 2019’’. 

W celu usprawnienia procesu realizacji zadań w Centrum w trakcie zmiany okresów 

zasiłkowego i świadczeniowego zaplanowano następujące działania: 
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1. Działania związane z zapewnieniem zasobów ludzkich podczas ,,Akcji 

Świadczeniowej’’ 

Każda z komórek organizacyjnych Centrum przedstawiła plan zapotrzebowania  

w zakresie zasobów ludzkich wymaganych dla sprawnej realizacji zadań w okresie Akcji. 

Zestawienie potrzeb umożliwiło opracowanie „Planu zatrudnienia podczas akcji 

świadczeniowej 2019”. Dla realizacji założeń przyjętych  w Planie wykorzystano alternatywne 

formy zatrudnienia (roboty publiczne, staże, prace społecznie użyteczne w ramach współpracy 

z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu, staże studenckie przy współpracy z Urzędem 

Miasta Poznania). Opracowany plan pozwolił na elastyczne zarządzanie zasobami 

i ich lokowanie zgodnie z potrzebami w zakresie realizacji wzmożonych zadań w Centrum. 

Przyjęte rozwiązania pozwoliły w sposób znaczący zniwelować czas oczekiwania  

przez Klientów na obsługę oraz pozwoliły kształtować wizerunek instytucji przyjaznej 

mieszkańcom. 

2. Działania rozwojowe związane z podnoszeniem kompetencji pracowników PCŚ  

w ramach realizacji „Akcji Świadczeniowej 2019”. 

Na podstawie diagnozy potrzeb rozwojowych ustalono plan szkoleń w ramach przygotowania 

do akcji świadczeniowej 2019. Szkolenia realizowali pracownicy PCS,  

a tematyka warsztatów dotyczyła zagadnień merytorycznych i procedur realizowanych  

w Centrum. Razem zostało przeszkolonych 888 osób (jedna osoba mogła wziąć udział w kilku 

szkoleniach). 

3. Działania związane z promocją i komunikacją z Klientem 

W ramach przygotowań do „Akcji Świadczeniowej 2019” podjęto działania, których celem 

było zapewnienie właściwej komunikacji z Klientem oraz promocji oferty świadczeń 

realizowanych przez Poznańskie Centrum Świadczeń. W ramach kampanii informacyjnej  

dla Klientów Centrum: 

a) przygotowano kampanię informacyjną pod hasłem ,,Oszczędzaj czas i nie stój 

w kolejkach”: 

Celem kampanii było propagowanie wśród Klientów możliwości elektronicznego składania 

wniosków lub w przypadku składania wniosku w sposób tradycyjny, umawiania wizyty  

w Poznańskim Centrum Świadczeń. Klienci mają do wyboru trzy sposoby umówienia  

się na wizytę:  

 osobiście w siedzibie Centrum; 

 internetowo za pośrednictwem odpowiedniego formularza; 
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 telefonicznie za pośrednictwem Poznań-Kontakt. 

Klienci, którzy złożyli wniosek elektronicznie i udostępnili numer telefonu, otrzymali 

przypominającą informację za pomocą funkcji sms o możliwości składania wniosków  

o świadczenie wychowawcze oraz świadczenie „Dobry Start”. 

b) przygotowano spot informacyjny o akcji świadczeniowej 2019 (we współpracy 

z Gabinetem Prezydenta) – premiera spotu 24 czerwca 2019 r.  

c) przygotowano i umieszczono na stronie internetowej PCS/BIP materiałów  

o świadczeniach realizowanych w Centrum w przystępnej formie. Materiały dotyczyły 

m.in. następujących zagadnień: 

 świadczenie ,,Dobry Start’’; 

 Zasiłek rodzinny z dodatkami; 

 Świadczenie wychowawcze; 

 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka; 

 Świadczenie pielęgnacyjne; 

 Zasiłek pielęgnacyjny; 

 Specjalny zasiłek dla opiekuna; 

 Zasiłek dla opiekuna; 

 Dodatek mieszkaniowy; 

 Zryczałtowany dodatek energetyczny; 

 Stypendium szkolne; 

 Zasiłek szkolny; 

 Karta Dużej Rodziny; 

 Wielkopolska Karta Rodziny. 

 Świadczenie „Za Życiem”; 

 Poznańska Złota Karta – „Karta Seniora”; 

  „Wyprawka dla Gzubka”. 

Ponadto podstawowe informacje o warunkach przyznawania świadczeń oraz terminach,  

w których należy o nie zawnioskować zostały umieszczone na monitorach informacyjnych 

znajdujących w poczekalni dla Klientów Centrum. 

d) podjęto działania zmierzające do umieszczenia informacji o oferowanych 

świadczeniach w lokalnych mediach. Informacje zostały podane w następujących 

mediach: 
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  Gazecie ,,Głos Wielkopolski’’; 

 Poznańskim Wydaniu gazety ,,Fakt’’; 

 Poznańskim Wydaniu ,,Gazety Wyborczej’’; 

 Radiu Poznań; 

 Radiu Emaus;  

 Radiu Afera; 

 Radiu Tok FM; 

 Radiu Eska; 

 Telewizji WTK; 

 Telewizji Polskiej; 

 Telewizji Trwam; 

 Telewizji TVN; 

 Telewizji Polsat; 

 Telewizji Wielkopolskiej; 

 Portalu e-poznan. 

e) przygotowano (we współpracy z Gabinetem Prezydenta) konferencji z udziałem 

Zastępcy Prezydenta Poznania Pana Jędrzeja Solarskiego, która odbyła się w dniu 

25 czerwca 2019 r.  i dotyczyła organizacji „Akcji Świadczeniowej 2019”.  

f) Poznańskiego Centrum Świadczeń brało udział w wydarzeniach plenerowych 

organizowanych przez Urząd Miasta Poznania, podczas których można było uzyskać 

informację o ofercie PCS oraz umówić wizytę w Centrum. PCS był obecny podczas: 

 Kiermaszu Zielony Poznań w Parku Wilsona; 

 Inauguracji PDR na Łęgach Dębińskich; 

 Nocy Muzeów z Bramą Poznania; 

 Festynu Rodzinnego na Ostrowie Tumskim; 

 Dniu Sąsiada na ul. Św. Marcina; 

 Białej Sobocie ROD na ul. Bukowskiej; 

 Tu będzie Teatr na ul. Św. Marcin; 

 Białej Sobocie ROD, ul. Piątkowska; 

 Białej Sobocie ROD, ul. Grochowska; 

 Białej Sobocie ROD, ul. Dojazd/Lutycka; 

 Białej Sobocie ROD, ul. Dolna Wilda; 
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 Dożynkach Miejskich w Parku Wilsona; 

g) zorganizowano ,,Drzwi otwarte w Poznańskim Centrum Świadczeń’’ w dniu  

1 czerwca oraz 20 lipca 2019 r.  

Podczas spotkania pracownicy Poznańskiego Centrum Świadczeń udzielali niezbędnych 

wyjaśnień oraz wskazówek na temat wypłacanych świadczeń. Pomagali wypełnić wniosek  

oraz skompletować niezbędną dokumentację. Dla osób, które chciały załatwiać swoje sprawy  

za pośrednictwem Internetu istniała możliwość założenia oraz potwierdzenia profilu zaufanego, 

który umożliwił załatwienie sprawy bez konieczności wychodzenia z domu. Natomiast osoby, 

które wolały złożyć wniosek bezpośrednio w siedzibie Centrum były zachęcane do rezerwacji 

wizyty na konkretny termin, co zapewniło płynność obsługi Klientów oraz ograniczyły 

oczekiwanie w kolejce.  

h) zmieniono godziny pracy i ustalono dodatkowe dni otwarcia PCŚ 

 Dział Obsługi Klienta w dniach od 1 do 31 sierpnia pracował od 7.30 

do godz. 18.00 

 Dział Obsługi Klienta pracował w soboty sierpnia w godzinach od 9.00 do 14.00 

i) zorganizowano dodatkowe Punkty składania wniosków  

Mieszkaniec miasta Poznania miał możliwość złożenia wniosku o przyznanie świadczenia 

wychowawczego  w 4 punktach na terenie miasta Poznania. 

 PCŚ ul. Wszystkich Świętych 1 - 34 stanowiska obsługowe; 

 PCŚ ul. Małachowskiego 10 - 22 stanowiska obsługowe;  

 Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa ul. 28 Czerwca 1956 R. – 

1 stanowisko obsługowe  

 Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych ul. Libelta 16/20 

– 1 stanowisko obsługowe. 

 Stanowisko informacyjne na zewnątrz budynku przy ul. Wszystkich Świętych 1. 

j) umożliwiono Klientowi podglądu poprzez stronę internetową stanu kolejki: 

Klient Poznańskiego Centrum Świadczeń miał możliwość za pomocą strony internetowej 

www.pcs-poznan.pl obserwowania aktualnego ruchu Klientów. Usługa dotyczyła wszystkich 

punktów, w których można było złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze.   
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k) zestawienie ilościowe spraw:  

Świadczenie Liczba wniosków w roku 

2019 

Liczba wniosków w roku 

2018 

Świadczenie ,,Dobry 

Start’’ 

39255 37619 

Świadczenie 

Wychowawcze 

67319 36077 

Świadczenia rodzinne 17894 19376 

Fundusz alimentacyjny 2433 2681 

Dodatek mieszkaniowy 8533 9033 

Zryczałtowany dodatek 

energetyczny 

4590 4888 

Stypendium i zasiłek 

szkolny 

1123 1281 

Poznańska Złota Karta 

Seniora 

9917 17638 

Postępowania o zwrot 

opłat za pobyt w Ośrodku 

dla Osób Nietrzeźwych 

5888 17970 

Karty dla rodzin 3+ 6565 1706 

Razem: 163517 148269 

W stosunku do roku 2018, w 2019 wpłynęło do Centrum więcej o 15 248 spraw. 

 

W IV okresie wypłaty świadczenia wychowawczego (lipiec 2019 – grudzień 2019) złożono 

63991 wnioski z czego w formie tradycyjnej 10144 oraz 53847 w formie elektronicznej. 

Wnioski złożone tradycyjnie stanowiły 15% wszystkich przyjętych wniosków natomiast 

wnioski złożone za pomocą systemów informatycznych stanowiły 85% przyjętych wniosków, 

na co niewątpliwie miała wpływ możliwość wnioskowania w lipcu tylko w formie 

elektronicznej oraz ze względu, że świadczenie przysługiwało na każde uprawione dziecko 

bez względu na dochód rodziny.  
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Okresy 

świadczeniowe – 

wypłata 

świadczenia 

wychowawczego 

500+ 

Liczba wniosków 

złożonych na podst. 

kryterium 

dochodowego  

Liczba wniosków 

złożonych poza 

kryterium 

dochodowym 

Łączna liczba 

złożonych  

wniosków   

I okres  

01.04.2016 – 

30.09.2017 

19506 20677 40183 

II okres 

01.08.2017 – 

30.09.2018 

16150 20173 36323 

III okres 

01.07.2018 – 

30.06.2019 

13861 21273 35134 

IV okres 

01.07.2019 – 

31.12.2019 

 

- 
63991 63991 

 

Zestawienie złożonych wniosków o świadczenie Dobry Start  

w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. 

Świadczenie „Dobry 

Start” 

Liczba wniosków 

złożona w formie 

tradycyjnej  

Liczba wniosków 

złożona w formie 

elektronicznej  

  

Razem: 

Lipiec 2019 0 24036 24036 

Sierpień 2019 6811 4910 11721 

Wrzesień 2019 1206 1445 2651 

Październik 2019 236 240 476 

Listopad 2019 162 205 367 

Grudzień 2019 1 0 1 

Razem: 8416 30836 39252 
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Zestawienie złożonych wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie 

od 01.07.2018 roku do 30.09.2019 roku (uprawnienia od 01.09.2018 do 30.09.2019): 

Fundusz 

alimentacyjny 

Liczba wniosków 

złożona w formie 

tradycyjnej  

Liczba wniosków 

złożona w formie 

elektronicznej  

  

Razem: 

Lipiec 2018 0 27 27 

Sierpień 2018 1728 23 1751 

Wrzesień 2018 347 12 359 

Październik 2018 177 2 179 

Listopad 2018 81 0 81 

Grudzień 2018 34 0 34 

Styczeń 2019 37 0 37 

Luty 2019 40 0 40 

Marzec 2019 38 0 38 

Kwiecień 2019 21 1 22 

Maj 2019 19 1 20 

Czerwiec 2019 20 0 20 

Lipiec 2019 16 7 23 

Sierpień 2019 30 3 33 

Wrzesień 2019 19 2 21 

Razem: 2607 78 2685 

 

Zestawienie złożonych wniosków o świadczenia rodzinne w okresie od 01.07.2018 roku 

do 31.10.2019 (uprawnienia do świadczeń na okres listopad 2018 – październik 2019) 

Świadczenia 

rodzinne 

Liczba wniosków 

złożona w formie 

tradycyjnej  

Liczba wniosków 

złożona w formie 

elektronicznej  

  

Razem: 

Lipiec 2018 0 182 182 

Sierpień 2018 6264 130 6394 

Wrzesień 2018 1656 75 1731 

Październik 2018 988 49 1037 

Listopad 2018 1102 23 1125 
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Grudzień 2018 740 11 751 

Styczeń 2019 829 10 839 

Luty 2019 849 12 861 

Marzec 2019 847 4 851 

Kwiecień 2019 838 8 846 

Maj 2019 759 10 769 

Czerwiec 2019 667 12 679 

Lipiec 2019 737 61 798 

Sierpień  803 20 823 

Wrzesień 2019 981 23 1004 

Październik 2019 857 8 865 

Razem: 18917 638 19555 

 

Budżet wydatkowanych środków na realizację świadczeń wychowawczych, rodzinnych, 

alimentacyjnych oraz świadczenia Dobry Start w roku 2018 i 2019 

Rodzaj świadczeń Budżet zadania w roku 

2018 

Budżet zadania w roku 

2019 

Świadczenie Wychowawcze 239 726 383,00 zł 378 454 001,02 zł 

Świadczenie Dobry Start 14 963 250,00 zł 15 536 689,00 zł  

Świadczenia Rodzinne 77 221 754,55 zł 79 106 793,10 zł 

Świadczenia z Funduszu 

Alimentacyjnego 

13 971 082,51 zł  12 750 663,55 zł  

Razem: 345 882 470,06 zł 485 848 146,67 zł  

 

II. Pomoc mieszkaniowa 

Dział Pomocy Mieszkaniowej realizuje zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych, 

zryczałtowanych dodatków energetycznych, obniżki czynszu, świadczeń pieniężnych 

dla posiadaczy ważnej Karty Polaka oraz świadczeń pieniężnych dla repatriantów i członków 

ich rodzin, zapraszanych przez Miasto Poznań. Dodatek mieszkaniowy przyznawany  

jest na rzecz osób spełniających równocześnie trzy kryteria: posiadających tytuł prawny 

do zajmowanego lokalu, spełniających kryterium metrażowe oraz kryterium dochodowe  

i przyznawany jest na częściowe pokrycie wydatków na zajmowany lokal mieszkalny.  
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W okresie od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 

13 701 709,60 zł. 

Kolejnym zadaniem, jest zryczałtowany dodatek energetyczny - przysługuje on osobom, 

którym przyznano dodatek mieszkaniowy, a które jednocześnie są stronami umowy 

kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem 

energetycznym i zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej. W 2019 r. wpłynęło 

4590 wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego, wydane zostały 4304 

decyzje przyznające dodatek energetyczny, w 287 przypadkach wydano decyzje odmowne,  

w 19 sprawach wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, natomiast w przypadku 13 wniosków 

umorzono postępowanie administracyjne. Kwota, która została przeznaczona na realizację 

zryczałtowanych dodatków energetycznych wynosi 1 297 071,30 zł. 

Dział Pomocy Mieszkaniowej realizuje także zadania dotyczące obniżki czynszu. Obniżka 

przysługuje najemcom lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta Poznania, 

których średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego,  

w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty 

najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie 

wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku oraz zajmują lokal  

nie przekraczający odpowiedniej powierzchni. W 2019 r. wpłynęło 26 wniosków o przyznanie 

obniżki czynszu. W 23 sprawach wydano oświadczenia o przyznaniu obniżki czynszu,  

w 1 sprawie o odmowie przyznania obniżki czynszu (z uwagi na przekroczony metraż).  

W 1 sprawie pozostawiono wniosek bez rozpatrzenia (udzielono odpowiedzi wyjaśniającej – 

osoba złożyła wniosek w trakcie korzystania z obniżki czynszu). Od 2017 r. Dział Pomocy 

Mieszkaniowej realizuje zadania polegające na wypłacie świadczenia pieniężnego  

dla posiadaczy ważnej Karty Polaka. Wypłaty tej dokonuje się na podstawie prawomocnej 

decyzji Wojewody Wielkopolskiego, przyznającego świadczenie pieniężne osobie, która  

jest posiadaczem ważnej Karty Polaka. W 2019 r. do PCŚ wpłynęło 241 decyzji o przyznaniu 

takiego świadczenia pieniężnego, z czego 240 decyzji podlegało realizacji. W przypadku  

1 decyzji nie zrealizowano wypłaty z uwagi na brak złożonego przez wnioskodawcę 

oświadczenia o formie wypłaty. Na realizację ww. zadania została wydatkowana kwota 

1 607 303,73 zł. 

Ponadto, w roku 2019 r. Poznańskie Centrum Świadczeń przyjęło do realizacji świadczenie 

pieniężne dla repatriantów i członków ich rodzin zapraszanych przez Miasto Poznań 

do osiedlania się w Poznaniu. Wypłaty dokonuje się na podstawie uchwały  
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nr XVII/288/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 24 września 2019 r. w sprawie osiedlania 

w Poznaniu repatriantów i ich rodzin oraz formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy  

dla repatriantów i członków ich rodzin zapraszanych przez Miasto Poznań do osiedlania  

się w Poznaniu. Poznańskie Centrum Świadczeń realizuje zadanie polegające na przyznawaniu 

świadczenia pieniężnego na koszt bieżącego utrzymania zaproszonej do osiedlenia się osoby  

i członków jej rodziny, przez okres 24 miesięcy. Przez pierwsze 12 miesięcy wypłacana  

jest kwota po 900,00 zł na każdego członka rodziny i przez kolejnych 12 miesięcy w wysokości 

600,00 zł na każdego członka zaproszonej rodziny. Zgodnie z przywołaną uchwałą umożliwia 

się osiedlenie w Poznaniu maksymalnie 5 rodzinom w ciągu roku kalendarzowego. W 2019 r. 

były realizowane świadczenia dla 2 rodzin. Wypłaty świadczenia pieniężnego realizowane były 

od miesiąca X/2019 i wyniosły 13 500,00 zł.  

III. Centrum Inicjatyw Rodzinnych 

Zadaniem CIR jest w szczególności promowanie rodziny oraz wspieranie jej rozwoju. 

Szczególną rolą CIR jest budowanie przestrzeni do dialogu oraz integracji lokalnych 

społeczności. W CIR organizowane są różnorakie wydarzenia dla poznańskich rodzin,  

a w szczególności dla dzieci, m.in. takie jak czytanie bajek przez znane osoby, zajęcia 

rozwijające, artystyczne, ale także warsztaty i szkolenia dla rodziców.  

W CIR realizowane są m. in. warsztaty dla przyszłych rodziców przygotowujących się do roli 

rodzica, warsztaty kompetencji wychowawczych, spotkania grupy wsparcia dla rodziców. 

W 2019 roku placówkę odwiedziło 10539 klientów, z czego 2720 to dzieci (od początku 

działalności CIR odwiedziło 24773 klientów, w tym 8116 dzieci).  

W ramach projektów realizowanych w 2019 r. zorganizowano m.in.: 43 spotkania „Czytam  

i Czuję” (w ramach, których 64 znane osobistości ze świata kultury, polityki i sztuki włączyły 

się do wspólnego czytania oraz zajęć plastycznych z dziećmi), z których skorzystało 934 

przedszkolaków, zorganizowano także 252 spotkania dedykowane rodzinom, wśród których 

130 miało charakter warsztatowy.  

W CIR działa także „Akademia Zdrowia dla Rodziców”, z której skorzystało 

już 189 poznaniaków (dodatkowo 88 osób wzięło udział w projekcie za pośrednictwem relacji 

na żywo na profilu Facebook’owym), przeszkolono 51 rodziców w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy dzieciom do 10 r. ż. Od początku projektu z warsztatów skorzystało 

342 rodziców.  

Z poradnictwa w CIR w 2019 roku skorzystało łącznie 71 rodzin,  

z czego 15 to porady prawne w ramach projektu „Mamy Prawa” współorganizowanego  
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z Fundacją Matecznik; spotkania w ramach coachingu rodzicielskiego „Dobre Pytanie”, 

z których skorzystało 42 osoby oraz spotkania z psychologiem na temat rozwoju dziecka 

„Dobre rozmowy” – 14 rodzin. Wszystkie wydarzenia realizowane przez CIR mają charakter 

otwarty i są bezpłatne. Oprócz wyżej wymienionych wydarzeń, które odbywają się w CIR, 

zespół Centrum swoją obecnością wspierał w 2019r. aż 17 rodzinnych spotkań na terenie miasta 

Poznania. Jednym z zadań realizowanych w CIR jest wydawanie kart dla rodzin 3+. W 2019 

roku wydano 3855 takich kart. W ramach programu „Wygoda 3+” pracownicy Centrum 

dostarczali karty do miejsca zamieszkania rodziny. Od początku istnienia CIR z usługi 

tej skorzystało 113 poznańskich rodzin. Od 2019 roku CIR zajmuje się pozyskiwaniem 

partnerów do gminnego Programu Poznańska Rodzina Duża. Jest to program zniżek i ulg 

dla rodzin wielodzietnych. Posiadacze karty mogli korzystać z usług 131 partnerów.  

W ramach pełnienia funkcji informacyjnej CIR dysponuje także ofertami poznańskich 

żłobków, przedszkoli i szkół, informacjami dotyczącymi kultury, sportu oraz możliwości 

spędzania wolnego czasu. Placówka prowadzi także własną stronę internetową: https://pcs-

poznan.pl/index.php/pl/centrum-inicjatyw-rodzinnych, gdzie w 2019 roku zamieszczono 

182 artykuły. CIR administruje własnym profilem na portalu społecznościowym Facebook: 

https://www.facebook.com/centruminicjatywrodzinnych/ (w 2019 roku zamieszczono 

287 postów, z czego 50 promujących partnerów gminnego programu Poznańska Rodzina Duża, 

utworzono 84 wydarzenia). W ramach działań informacyjnych publikowany  

jest „co piątkowy” newsletter rodzinny (w 2019 wysłano 50 newsletterów do bazy przeszło 26 

tys. odbiorców), Ponadto od 2019 roku CIR wysyła także specjalny newsletter dla rodzin 

wielodzietnych. 

IV. Realizacja rządowego programu pomocy uczniom - ,,Wyprawka Szkolna’’ 

Realizacja Programu nastąpiła na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej 

uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1796). 

Dla szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Poznańskie Centrum 

Świadczeń było instytucją pośredniczącą pomiędzy szkołami a Wydziałem Zdrowia i Spraw 

Społecznych UMP, który dokonywał wypłat przyznanych świadczeń. Centrum zajmowało  

się również obsługą merytoryczną Programu. Natomiast dla szkół prowadzonych przez osoby 

prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne, Centrum 

zajmowało się kompleksową realizacją programu - poczynając od obsługi merytorycznej 

po wypłatę świadczenia. 
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W roku szkolnym 2018/2019 z dofinansowania zakupu podręczników i materiałów 

edukacyjnych skorzystało 242 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  

V. Realizacja Programu Stypendiów Marszałka Województwa Wielkopolskiego  

Podstawą prawną dla realizacji zadania jest Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego                              

z dnia 22 lipca 2013r.  nr XXXVI/715/13 w sprawie udzielania stypendium Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego. Udział Poznańskiego Centrum Świadczeń w programie 

polegał na: 

 przygotowaniu kampanii informacyjnej o zasadach udzielania stypendium, której 

odbiorcą byli mieszkańcy Poznania; 

 przyjęciu wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego; 

 weryfikacji przyjętych wniosków o stypendium Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego; 

 przygotowaniu listy osób spełniających kryteria otrzymania stypendiów i przekazanie                         

jej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.  

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przekazano wnioski  

18 uczniów i studentów. 

 

Usługi Komunalne 
Przedsięwzięcia zrealizowane przez jednostkę miejską Usługi Komunalne w Poznaniu 

w 2019 r. 

1) w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych: 

 wykonanie wokół istniejących pojemników na odpady zabudowy gabionowej – 

zabudowano 8 zasieków odpadowych, z czego 3 na cmentarzu Miłostowo i 5 na cmentarzu 

Junikowo (148.215,16 zł); 

 urządzenie wypożyczalni sprzętu ogrodowego dla odwiedzających groby bliskich zmarłych 

– zainstalowano 17 punktów, z czego 11 na cmentarzu Miłostowo i 6 na cmentarzu 

Junikowo (78.640,00 zł); 

 wybudowanie na cmentarzu Junikowo kolumbarium z niszami przeznaczonego 

do pochówku urn – powstało 36 nisz z możliwością pochowania czterech urn w każdej 

z nich (86.000,00 zł); 
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 zabudowanie utwardzonego placu do tymczasowego gromadzenia i przeładunku odpadów 

z terenu cmentarzu Junikowo konstrukcją z płyt prefabrykowanych zakończonych siatką 

ocynkowaną – ogrodzony został teren wokół placu z pozostawionym wjazdem 

dla samochodów ciężarowych (117.342,00 zł); 

 rozbudowa istniejących garaży przeznaczonych dla pojazdów elektrycznych – dobudowano 

na każdym z cmentarzy po jednym segmencie, w którym możliwie jest parkowanie jednego 

pojazdu elektrycznego (122.483,40 zł); 

 uruchomiono pilotażową usługę przewozu seniorów do grobów bliskich pojazdem 

elektrycznym typu Melex – na każdym z cmentarzy udostępniono po jednym pojeździe 

(łączny koszt zakupu 120.577,69 zł); 

2) w zakresie rozbudowy sieci toalet automatycznych na terenie Poznania zakończony 

został III etap, w ramach którego powstało 6 obiektów – przy ul. Białej, w Parku Cytadela, 

w Parku im. Kasprowicza, w Parku im. Jana Pawła II, przy wejściu na cmentarzu Junikowo 

od ul. Grunwaldzkiej (2 172 764,50 zł); 

Konstrukcje gabionowe na zewnątrz koszy na odpady – Miłostowo i Junikowo 

 
Zabudowa gabionowa koszy na odpady na Junikowie   
Źródło: Archiwum UK  
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Wypożyczalnie sprzętu ogrodowego – Miłostowo i Junikowo 

 
Wypożyczalnia na cmentarzu Junikowo  
Źródło: Archiwum UK    

Wybudowanie kolejnego modułu kolumbarium z niszami na urny - Junikowo 
 

 
Kolumbarium 
Źródło: Archiwum UK 
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Ogrodzenie placu do tymczasowego gromadzenia odpadów - Junikowo 

 
Zabudowa placu – widok od strony południowej i wschodniej    
Źródło: Archiwum UK     

Rozbudowa istniejących garaży dla pojazdów elektrycznych – Miłostowo i Junikowo 

 
Garaż na cmentarzu Junikowo  
Źródło: Archiwum UK   
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Zakup pojazdów elektrycznych do obsługi przewozów seniorów – Miłostowo i Junikowo 
 

  
Melex – cm. Junikowo  
Źródło: Archiwum UK 
 

   
Nowe toalety automatyczne – Park im. Jana Pawła II, ul. Biała, Park Cytadela 
Źródło: Archiwum UK 
 

      Straż Miejska Miasta Poznania  
 Strażnicy Straży Miejskiej Miasta Poznania realizowali zadania ustawowe, w szczególności 

dotyczące: ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych, współdziałania 

z właściwymi podmiotami w celu ratowania zdrowia lub życia oraz kontroli ruchu 

drogowego. Ponadto wykonywali zadania wynikające z przepisów prawa miejscowego 

uchwalonych przez Radę Miasta Poznania. Wywiązując się z nałożonych zadań osiągnęli 

następujące efekty: 

 ujęli 13 sprawców czynów noszących znamiona przestępstwa; 
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 przekazali Policji 946 informacji w sprawach właściwych dla jej kompetencji  

lub takich, których nie mogli załatwić we własnym zakresie z powodu braku 

uprawnień; 

 zabezpieczyli 92 miejsca zdarzeń do czasu przybycia Policji, Państwowej Straży 

Pożarnej bądź innych specjalistycznych służb powołanych do usunięcia istniejącego 

zagrożenia; 

 udzielili 40 asyst pracownikom administracji państwowej i samorządowej, a także 

właścicielom i administratorom nieruchomości; 

 wydali 7.206 zaleceń odpowiedzialnym podmiotom w zakresie 

zaniedbań wymagających podjęcia działań (dotyczących między innymi czystości  

i porządku, bezpieczeństwa architektonicznego i komunikacyjnego oraz zniszczeń  

i awarii urządzeń infrastruktury miejskiej); 

 doprowadzili do usunięcia 921 pojazdów, których stan wskazywał na to, że nie  

są używane lub zostały pozostawione bez tablic rejestracyjnych; 

 wystawili 2.008 dyspozycji usunięcia pojazdów pozostawionych w miejscach, gdzie 

jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu; 

 założyli 17.381 urządzeń blokujących na koła niewłaściwie zaparkowanych 

pojazdów; 

 wylegitymowali 59.298 osób; 

 pouczyli 11.298 osób; 

 skierowali 4.075 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego; 

 ukarali mandatami karnymi 43.542 osoby. 

 Ponadto strażnicy miejscy wykonywali zadania bieżące wynikające ze zgłoszonych 

81.851 interwencji, z czego największa liczba dotyczyła nieprawidłowego parkowania 

pojazdów – 52.918; niezachowania czystości i porządku – 6.280; zwierząt – 4.938 

(w tym 875 zgłoszenia o pojawieniu się dzików lub lisów w terenie zurbanizowanym - 

podjęte działania doprowadziły do potwierdzenia 87 interwencji, skutkiem czego 

powiadomiono Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania o konieczności 

podjęcia dalszych czynności); spożywania alkoholu w miejscach publicznych i osób 

nietrzeźwych – 3.690; spalania odpadów – 3.571; zagrożenia życia i zdrowia – 2.602; awarii 

i uszkodzeń infrastruktury miejskiej – 2.019. Największą liczbę spraw zgłoszono 
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telefonicznie poprzez kontakt za pomocą numeru alarmowego – 41.497 oraz  

przy wykorzystaniu kanałów łączności elektronicznej – 32.134. 

 Do realizacji bieżących działań w szerokim zakresie wykorzystywano pracę operatorów 

monitoringu miejskiego, którzy zaobserwowali 7.783 zdarzenia wymagające podjęcia 

interwencji, przekazując je do załatwienia właściwym terytorialnie referatom Straży 

Miejskiej Miasta Poznania (6.883) lub komisariatom Policji (900). Zdecydowana większość 

zakończyła się skuteczną interwencją, dzięki szybkiej reakcji i sprawnemu działaniu 

strażników, załatwiających z reguły sprawy porządkowe, jak i policjantów rozwiązujących 

sytuacje związane z bezpieczeństwem. 

 Wypełniając zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, po wskazaniu takiej potrzeby przez lekarzy lub ratowników medycznych, 

1.045 osób, które znajdowały się w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu lub życiu 

przewieziono transportem SMMP do wytrzeźwienia w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych  

na ulicy Podolańskiej w Poznaniu; do miejsca zamieszkania, pozostawiając pod opieką 

rodziny lub do placówki medycznej. Zapobiegając spożywaniu alkoholu w miejscach 

objętych zakazem, strażnicy podjęli 2.179 interwencji, nakładając 1.414 mandatów karnych 

w związku z naruszaniem postanowień ustawy. 

 Strażnicy podejmowali także czynności zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa 

osobom bezdomnym. Samodzielnie, jak również realizując 1.606 zgłoszeń mieszkańców, 

kontrolowali miejsca bytowania bezdomnych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem 

Pomocy Rodzinie oraz Policją, reagując jednocześnie na przypadki zakłócania przez nich 

spokoju i porządku publicznego. Z napotkanymi osobami przeprowadzili rozmowy, 

informując o wszelkich możliwościach otrzymania pomocy socjalnej bądź medycznej. 

 Przeciwdziałając żebractwu systematycznie kontrolowali miejsca znane z uprawiania tego 

procederu. Przeprowadzone działania ukierunkowane były na rzecz zminimalizowania 

problemu i doprowadziły do ujawnienia 728 osób, w tym  

175 obcokrajowców, proszących przechodniów o datki. Przeprowadzone rozmowy 

spowodowały, że wszystkie osoby oddaliły się po otrzymaniu informacji, gdzie mogą 

otrzymać pomoc socjalną. Miejsca najczęstszego występowania tego zjawiska  

to okolice marketów i sklepów dużych sieci handlowych, kościołów, dworców 

autobusowych, a także na skrzyżowaniach i ulicach o dużym natężeniu ruchu pieszego  

i kołowego. 
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 Zadania profilaktyczne prowadzone były głównie przez Zespół Profilaktyki, którego 

działania w zajęciach edukacyjnych dostosowywano do danej grupy docelowej. Udział  

w nich odbywał się najczęściej w ramach zaproszeń ze strony placówek oświatowych, 

specjalnych i środowiskowych, świetlic, klubów dla dorosłych oraz osiedlowych domów 

kultury. Strażnicy prowadzili lub współuczestniczyli w 2.161 przedsięwzięciach, w których 

udział wzięło 40.370 osób. Służba prewencyjna pełniona w okolicach szkół miała na celu 

zapobieżenie dewastacjom, przebywaniu w ich pobliżu niepożądanych osób spożywających 

alkohol czy zakłócających spokój i porządek publiczny. 

 Współpracując z Policją realizowano zadania w rejonach dzielnic, prowadzono wspólne 

patrole na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, działano na rzecz jednostek 

pomocniczych miasta oraz zabezpieczano imprezy i uroczystości odbywające się na terenie 

miasta. Wymiana informacji między służbami i podejmowane działania w znacznym 

stopniu poprawiają porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców. Największa liczba 

wspólnych służb strażników z policjantami odbyła się w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

i porządku w ruchu drogowym z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji 

– 191, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu ulicy Święty Marcin,  

gdzie po oddaniu wyremontowanego odcinka do użytku, kontrolowano stosowanie  

się przez kierujących do obowiązujących przepisów. 

 Dla poprawy czytelności komunikacyjnej miasta prowadzono systematyczne kontrole 

oznakowania poszczególnych posesji numerem porządkowym oraz sprawdzano oświetlenie 

osiedli, ulic, parków i placów. Wobec winnych zaniedbań stosowano środki prawne  

i obligowano do usunięcia uchybień. 

 Podczas przeprowadzonych 1.324 kontroli taksówek osobowych świadczących usługi 

sprawdzano, czy respektowane są przepisy porządkowe związane z przewozem 

taksówkami na terenie miasta Poznania. Podczas podjętych działań ujawniono  

94 nieprawidłowości dotyczące oznaczenia pojazdów. 

 Podczas codziennych patroli sprawdzano także porządek w ruchu drogowym,  

w szczególności zwracając uwagę na nieprawidłowo zaparkowane pojazdy utrudniające 

poruszanie się innym użytkownikom drogi. 

 Działając na rzecz porządku i bezpieczeństwa Straż Miejska Miasta Poznania 

współpracowała z 42 jednostkami pomocniczymi istniejącymi na terenie miasta.  

Struktura organizacyjna Straży Miejskiej Miasta Poznania uwzględnia podział stosowany 

przez jednostki samorządowe, przydzielając do współpracy 42 strażników, 
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przy zachowaniu zasady, że do każdej jednostki oddelegowany jest 1 strażnik 

(za wyjątkiem terenu działania Rady Osiedla Stare Miasto, gdzie przyporządkowanych  

jest 2 strażników, ze względu na specyfikę śródmiejskiego rejonu i ilość podejmowanych 

spraw), zajmujący się obszarem działania przypisanej do niego rady. Informacje na temat 

stanu bezpieczeństwa i porządku pozyskiwane przez strażników w trakcie wspólnych narad, 

komisji, wizji lokalnych i innych roboczych spotkań stanowiły wskazania  

do podejmowania działań, a najczęściej dotyczyły zaniedbań porządkowych, 

nieprzepisowego parkowania pojazdów, gromadzenia się osób spożywających alkohol oraz 

zakłócania spokoju i porządku publicznego. Działania te w dużym stopniu realizowane były 

w oparciu o program „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec”, w ramach którego 

cykliczne spotkania przedstawicieli poszczególnych organów i instytucji  

w nim uczestniczących odbywały się raz w miesiącu w siedzibach komisariatów Policji,  

w wyniku których strażnicy miejscy podjęli 320 wskazanych spraw mieszczących  

się w ich kompetencjach. 

 W związku z wejściem w życie przepisów uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie 

utworzenia „Parku Kulturowego Stare Miasto w Poznaniu”, dotyczącej poprawy jakości 

przestrzeni publicznej, strażnicy miejscy prowadzili działania informacyjne, a następnie,  

po upływie okresu dostosowawczego do jej zapisów, podejmowali działania restrykcyjne, 

mające na celu zdyscyplinowanie odpowiedzialnych za wdrożenie zmian. 

 W trakcie służb strażnicy miejscy ujawnili i spowodowali usunięcie  

677 nielegalnych wysypisk odpadów, doprowadzając do likwidacji przez 54 sprawców,  

a w sprawie pozostałych wnioskując o usunięcie do Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania lub innych podmiotów. Podjęli również  

3.213 działań w zakresie kontroli spalania w domowych instalacjach grzewczych bądź 

palenia ognisk, z czego 415 zakończyło się zastosowaniem środków prawnych  

oraz przeprowadzili 4.645 kontroli 137 placów budów i terenów do nich przylegających 

pod kątem czystości ulic oraz zabezpieczeń przeciwko roznoszeniu nieczystości i odpadów 

z terenów inwestycji. Stwierdzone nieprawidłowości skutkowały zastosowaniem  

178 środków prawnych wobec osób odpowiedzialnych. 

 W ramach codziennych służb systematycznym kontrolom poddawane były tereny 

rekreacyjne zagrożone zaśmiecaniem, place zabaw oraz strzeżone i dzikie kąpieliska. 

Stwierdzane uwagi były przekazywane na bieżąco administratorom, którzy doprowadzali 

miejsca i obiekty do właściwego stanu. 
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 Kontrolując zachowanie wymogów związanych z trzymaniem zwierząt, strażnicy 

zastosowali 374 środki prawne wobec właścicieli psów nieprzestrzegających obowiązku 

sprzątania nieczystości, ochronnego szczepienia przeciw wściekliźnie oraz zachowania 

środków bezpieczeństwa przy trzymaniu zwierzęcia. Do Schroniska dla Zwierząt 

przekazali 361 bezdomnych psów, 136 kotów oraz sporadycznie inne zwierzęta,  

a do Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej 654 ptaki. 

 Dla zapewnienia właściwej realizacji zadań deratyzacyjnych, strażnicy miejscy 

przeprowadzili kontrole 1.408 posesji, mające na celu ujawnienie właścicieli, którzy  

nie stosowali się do tego obowiązku. Wobec odpowiedzialnych podmiotów stosowali 

postępowania mandatowe lub pouczenia, zobowiązując jednocześnie do usunięcia 

zaniedbań. 

 W 2019 roku Straż Miejska Miasta Poznania zabezpieczała 293 różnego rodzaju 

zgromadzenia, uroczystości, festyny oraz imprezy o charakterze patriotycznym, 

kulturalnym, religijnym, społecznym, handlowym, artystycznym lub sportowym. 

Zaangażowanie w tych działaniach było zróżnicowane w zależności od rodzaju 

przedsięwzięcia. W czasie zabezpieczanych przez strażników miejskich imprez  

nie odnotowano negatywnych zdarzeń skutkujących zagrożeniem dla uczestników 

wydarzeń czy osób trzecich.
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